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 مقدمــة: 

مجلة جامعة دنقال للبحث العلمي مجلة تصدر عن كلية الدراسات العليا بجامعة دنقال، وهي  
مجلة نصف سنوية علمية محكمة، تسهم في توسيع دائرة العلم والمعرفة، وذلك من خالل نشر 

لمية، التي تتوافر فيها األصالة والمنهجية والفائدة العلمية  ووفق هذه الرؤية البحوث واألوراق الع
ترحب المجلة بإسهامات األساتذة الباحثين من داخل وخارج الجامعة والتي تتوفر فيها كل أساسيات 
البحث العلمي، شريطة أن ال تكون اإلسهامات قد نشرت من قبل أو تحت إجراء النشر في أي مجلة 

 أخرى.

 قواعد النشر:

  ترحب المجلة بالبحوث في ثالث نسخ مطبوعة علي وجه واحد على ورقA4  بفراغات
سم، على أن ال يزيد حجم البحث عن أربعين صفحة شاملة  2.5مزدوجة وهوامش 

( وترقم الصفحات 14الملخصين والموضوع والمراجع والمالحق. ويكون حجم الحرف )
 متسلسل. في األسفل على الجانب األيسر بشكل

 ( أسطر باللغة األصلية للبحث 10يجب أن يحتوي البحث على ملخص بحدود )
، اإلنجليزية(. باإلضافة إلى ملخٍص واٍف باللغة اإلنجليزية إذا كان البحث العربية)

مكتوبًا باللغة العربية، وملخٍص واٍف باللغة العربية إذا كان البحث مكتوبًا باللغة 
 اإلنجليزية.

 ية البحث: عنوان البحث، واسم الباحث، القسم، الكلية، الجامعة، المدينة، يكتب في بدا
 باللغتين العربية واإلنجليزية.  Keywordsالبلد، والكلمات المفتاحية 

  يجب أن تتبع الطريقة العلمية المثلى لعرض البحث أو الورقة من حيث الخالصة
ئج التي تم التوصل إليها، ومناهج ووسائل البحث، وعرض الموضوع  وتحليله، والنتا

 والتوصيات المقدمة، وقائمة المراجع وفق المنهج المتبع.
  ,يجب أن يراعى ترقيم الجداول واألشكال والرسومات والصور المرسومة بالحبر األسود

 مع اإليضاح المقابل لكٍل، على أن تكون واضحة عند إعادة إنتاجها. 
 قبل مختصين في موضوع البحث. تخضع البحوث المقّدمة للنشر، للتقويم من 
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  ،في حالة البحوث واألوراق المستلة، يجب توضيح الدرجة التي منحت للرسالة  وزمانها
  والجامعة التي قدمت لها، واللجنة التي قومتها.

 ( بعد التحكيم يطلب من الباحث تسليم البحث في قرص مدمجCD.) 
  رية ألغراض الصياغة أو تصويب يحق لهيئة التحرير إجراء التغيرات التي تراها ضرو

 األخطاء النحوية، أو الترقيم.
  .يرجي من الباحثين إرفاق سيرتهم الذاتية 
  .يحق لمن ينشر له بحث في المجلة نسختين من العدد المعني 
  المجلة غير ملزمة برد األوراق التي لم يتم اعتمادها للنشر، وترسل إفادة بعدم النشر

 للكاتب. 
 ى المجلة على العنوان التالي:ترسل األوراق إل 
 

 مجلة جامعة دنقال للبحث العلمي

 هيئة التحرير

 كليـة الدراسـات العليـا

 47ص ب:  -جامعـة دنقـال

 السـودان –دنقـال 

 825946 0241فاكس     825947 0241تلفون

 hstudies.du@gmail.com البريد اإللكتروني 
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 كلمة العدد

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

يطيب يل أن أضع بني أيديكم العدد السابع عشر جمللة جامعة دنقال واليت تصدرها كلية الدراسات 

وهى حبلى بعدد من املواضيع ذات الطابع العصري ومزيج من التنوع العلمي والثقايف للكُتاب السودانيني من 

املؤسسات العلمية الرائدة وبعض املشاركات من الباحثني العرب الذين درجوا خمتلفة اجلامعات السودانية و

على إيصال مشاركاهتم عرب جملة جامعة دنقال وذلك نسبة لسهولة التواصل واالتصال معهم وهيئة التحرير 

 واليت تعمل بروح الفريق الواحد.

عن إرادة إدارة هيئة التحرير نلتمس العزر للذين مل حتظ أحباثهم بالنشر حتى اآلن لظروف خارجة 

وحتماً سوف ترى النور قريباً وتؤكد حرصنا التام واإلصرار يف املضي قدماً لتحقيق أفضل وأجود خدمات 

 النشر العلمي لتلبية رغبات الباحثني فهي غايةٌ نسعى هلا دوماً.

ولة للزمالء يف من هنا أحب أن أزجي الشكر والتقدير لكل قُراء جملة جامعة دنقال والتحية موص 

 هيئة التحرير والسادة مستشاري التحرير وكل من أسهم يف صدور هذا العدد.

   

 رئيس هيئة التحرير  
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 الناجحة في تحقيق الرضا الوظيفي اإلداريةدور القيادة 
 )دراسة حالة: الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء احملدودة(

 د. الحارث عبد المنعم أحمد حمد النيل
دارة األعمال جامعة شندي  األستاذ المساعد بكلية االقتصاد والتجارة وا 

 المستخلص
لناجحة في تحقيق الرضا الوظيفي وتكمن مشكلة ا اإلداريةتناولت الدراسة دور القيادة 

الناجحة في تحقيق الرضا الوظيفي  واختيار النمط القيادي  اإلداريةالدراسة في معرفة دور القيادة 
المناسب بالنسبة للقائد ويمكن صياغتها  في التساؤل التالي : هل هنالك عالقة بين القيادة االدارية 

في تحقيق الرضا  الناجحة اإلداريةت الدراسة إلى بيان دور القيادة هدف الناجحة والرضاء الوظيفي.
خرجت الدراسة  بعدد من النتائج أهمها : تعمل القيادة  .اإلداريةالقيادة  أنماط ىوالتعرف عل الوظيفي
القيادية في معرفة  األنماطالعاملين في وضع خطط العمل وتساعد  إشراك ىالناجحة عل اإلدارية

تحقيق  اإلداريالقائد  ى: يجب علأهمهاتوصلت الدراسة لعدد من التوصيات  ملين.اتجاهات العا
 في اتخاذ القرارات.  المرؤوسينمشاركة  ىبتفاني, العمل عل األهداف

Abstract 

The study dealt with the role of successful administrative leadership in 

achieving job satisfaction. The problem of the study is to know the role of 

the successful administrative leadership in achieving job satisfaction and 

choosing the appropriate leadership style for the leader. The question is 

whether there is a relationship between successful management leadership 

and job satisfaction. The study aimed at explaining the role of successful 

administrative leadership in achieving job satisfaction and identifying the 

types of administrative leadership. The study results in a number of results, 

the most important of which are: Successful administrative leadership 

involves engaging employees in developing work plans and assisting 

leadership styles in understanding the attitudes of employees. The study 

reached a number of recommendations, the most important of which is: The 

administrative leader must achieve the goals with dedication, work on the 

participation of the Marocene in making decisions. 
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 تمهيد:
لما لها من دور في  المؤسساتفي كل  أساسيةعملية مهمة وضرورة  اإلداريةتعتبر القيادة 
يقوم به الشخص بقرار رسمي يصبح  من  إيجابيوهي عبارة عن نشاط ، تحقيق التميز والنجاح

 .إدارياً خالله قائدا 
ين وذلك ببحث باهتمام السلوك ىلقد اصبح موضوع الرضا الوظيفي من الموضوعات التي تحظ

 الجوانب المختلفة لوسائل ومصادر  الرضا عن الموظف
في تحقيق الرضا الوظيفي للعاملين بالمنظمة وفعاالً  اً مهم اً الناجحة دور  اإلداريةولذلك تلعب القيادة 

 . 
 مشكلة الدراسة :

يفي وكيفية الناجحة ودورها في تحقيق الرضا الوظ اإلداريةتتمثل مشكلة الدراسة في معرفة القيادة 
 في تحسين سلوك العاملين. اإلداريتاثير صفات القائد 

 ويمكن صياغتها في التساؤل التالي :
 تحقيق الرضا الوظيفي؟ ىالناجحة تعمل عل اإلداريةهل القيادة  .1

 أهمية الدراسة :
امة في تشخيصية مهمة وتقدم حلوال عملية لمشاكلنا الواقعية بصفة ع أداةنها أتنبع أهمية الدراسة في 

وزيادة فعاليتها  ،المنظمات أهدافالمختلفة حيث يمكن االستفادة منها في تحقيق  األعمالمجاالت 
براز  القادة . وأنماط أساليبومعرفة  مرؤوسيهمقدرات المديرين في توجيه  وا 

 أهداف الدراسة :
 كبري في تحقيق الرضا الوظيفي للعاملين. أهميةالناجحة  اإلداريةتشكل القيادة 

 وترمي الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية :
 الناجحة في تحقيق الرضا الوظيفي. اإلداريةبيان دور القيادة  .1
 المختلفة. اإلداريةونظريات  القيادة   أنماطتوضيح  .2
 النمط القيادي المناسب لتحقيق الرضا الوظيفي. ىالتعرف عل .3

 فرضية الدراسة:
 الناجحة وتحقيق الرضا الوظيفي. اإلداريةقيادة هنالك عالقة ذات داللة إحصائية بين ال  .1

 : مصادر جمع البيانات
 اعتمد الباحث على جمع البيانات من المصادر التالية:
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 الدراسة االستبيان أداة: تتمثل في أوليةمصادر  .1
 مصادر ثانوية:  تتمثل في الكتب والدوريات والمجالت العلمية والرسائل العلمية. .2

 منهج الدراسة: 
 ت الدراسة على مناهج متعددة الجوانب منها :اعتمد

 .الكتب والمراجع والرسائل العلميةالمنهج التاريخي: الستعراض التطور الفكري للدراسات السابقة و  .1
 : لصياغة مشكلة الدراسة.االستقرائيالمنهج  .2
 المنهج االستنباطي: الختبار فروض الدراسة. .3
باستخدام التكرارات والنسب والجداول والرسوم  المنهج الوصفي التحليلي: للدراسة التطبيقية .4

 البيانية.
 :الدراسات السابقة

 من الدراسات ذات العالقة بموضوع الدراسة: ا  يستعرض الباحث عدد
 (1)م (2007)  إيناسدراسة  .1

والمشرفات  التربويينالمشرفين  ىتناولت الدراسة الرضا الوظيفي وعالقته بااللتزام التنظيمي لد
  التربويات.

تمثلت مشكلة الدراسة في طبيعة العالقة بين الرضا الوظيفي وااللتزام التنظيمي، وهل للرضا الوظيفي 
 عملية االلتزام التنظيمي لدي المشرفين والمشرفات. إلىيودي 

االلتزام التنظيمي للمشرفين  ىالرضا الوظيفي ومستو  ىمستو  ىهدفت الدراسة إلى التعرف عل
تربويات، وتوضيح عالقة كل من االلتزام التنظيمي والرضا الوظيفي ببعض والمشرفات ال التربويين

التربية والتعليم بمدينة مكة  بإدارةوالمشرفات التربويات  التربويينالمتغيرات الشخصية للمشرفين 
 المكرمة. 

والمشرفات التربويات  التربويينكل من المشرفين  أنكما خرجت الدراسة بعدد من النتائج أهمها: 
عال من الرضا الوظيفي. وتوصلت الدراسة إلى عدة توصيات منها : االهتمام  بمستوىيتمتعون 

بعد أو  أثناءالتي تكفل ضمانا وظيفيا  األنظمةبالضمانات الوظيفية للمشرف التربوي وذلك بتوفير 
 تركه العمل وتوفير الرعاية الصحية للمشرفين والمشرفات.
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باحث في أنها ركزت على الرضا الوظيفي وعالقته بااللتزام اختلفت هذه الدراسة مع دراسة ال
 المكرمة مكةالتربية والتعليم بمدينة  بإدارةوالمشرفات التربويات  التربويينالتنظيمي لدي المشرفين 
 في تحقيق الرضا الوظيفي.  الناجحة اإلدارية القيادةدور  ىوركزت الدراسة الحالية عل

 (2)(2009بوبكر )أ. دراسة 2
 العاملين . أداءثرها علي أو  اإلداريةناولت الدراسة القيادة ت

واالجتماعية والثقافية يوثر سلبا علي  اإلنسانيةالقائد للنواحي  إهمال أنتمثلت مشكلة الدراسة في 
 الوظيفي للعاملين.  األداء

العاملين  ءأداالعوامل االجتماعية والنفسية كنواحي مكمله لرفع  أهميةهدفت الدراسة إلى  توضيح 
 .اإلدارية القيادة وأنماطمفهوم  ىوالتعرف عل

علي مهارات وابتكارات كادرها القيادي  المنشأةاعتماد  أهمها: كما خرجت الدراسة بعدد من النتائج 
 التنافسية. الميزةويخلق  اإلنتاجالذي يزيد من  واإلداري

بالكادر البشري المحلي وترقيته حتي ولقد توصلت الدراسة إلى العديد من التوصيات منها االهتمام 
 مهامه. أداء ىيكون قادرا عل

العاملين،  أداءثرها علي أو  اإلدارية القيادةاختلفت هذه الدراسة مع دراسة الباحث في أنها ركزت على 
 في تحقيق الرضا الوظيفي . الناجحة اإلداريةوركزت الدراسة الحالية على دور القيادة 

 (3)( 2009. دراسة قاسم)3
 المنظمات الحكومية. إنجاحفي  وتأثيرها اإلداريةالقيادة  أنماطتناولت الدراسة  

تقدمًا ملحوظًا وهل  اإلداريةتحقيق المنظمات الحكومية بقياداتها  ىتمثلت مشكلة الدراسة في بيان مد
رف علي واقع حديث. هدفت الدراسة إلى التع ما هونظاما تدريبيا معينا لتلقي  اإلداريين القادة ىيتبن

يجاد العراقية الحكوميةللمنظمات  اإلدارية القيادة  تحليليه لها . دراسة وا 
كفاءته وترقيته لمنصب  ألثباتفرصه  اإلداريللقائد  أنكما خرجت الدراسة بعدد من النتائج أهمها : 

 .  القادةفي تغيير  السريعةاعلي في حالة  التقلبات 
 وتأهيلتكون هنالك طرائق مدروسة وفعالة لتنشيط  أن. نهاة توصيات موتوصلت الدراسة إلى عد

  اإلداريين.القادة  ىوكذلك ضرورة حماية االجتهاد لد اإلداريالقائد 
في  وتأثيرها اإلداريةالقيادة  أنماطاختلفت هذه الدراسة مع دراسة  الباحث في أنها ركزت على  

في تحقيق  الناجحة اإلدارية القيادةدور  المنظمات الحكومية وركزت الدراسة الحالية على إنجاح
 الرضا الوظيفي.
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 اإلدارية القيادة وأهميةمفهوم 
 تمهيد:

ولكنها تختلف عنها  في  اإلدارةتتشابه مع  الناحيةمشتقه من القوة وهي من هذه  القيادةإن 
ستمد منها وهي التي ت والسلطة والتأثيرمصطلحات رئيسية القوه  ةالقيادة ترتبط بثالث أن إذ أمور

والتنظيمات بصفة  والمؤسساتالقائد في المجتمع  بأهميةتتعلق  ألنهاقوتها  فالقيادة عملية معقدة 
 عامة.

 مفهوم القيادة
 لغة:

المكان الذي  أيمهمة القائد  أيضاً حبل يقاد به وهي  أيفي اللغة العربية جات من كلمة قود وقيد 
  (4)يكون فيه القائد.

مصدر القائد من جبل انفه ومسناة كان مستطيل علي وجه  نهاى أدة علعرف ابن منظور القيا
   (5).  أمرهراسه دبر  يقود وينقاد ويتقاود كذا وكذا ميال: األرضفهو قائد وظهر من   األرض

 اصطالحا:
 تعددت التعاريف للقيادة  بشكل كبير ومن هذه التعاريف :
يكمن في عنصر القيادة  أعمالتنظيم أو سلم هي الفرق بين النجاح والفشل سواء كان في حرب او 

مفهوم  أن إال الشأنلها في هذا  ال حصرلهذا العنصر والدراسات التي  المعطاة األهميةوبالرغم من 
  (6)القيادة مازال غامضا.

وهنالك مكونات  ،أو هي السلوك الذي يقوم به الفرد حيث يوجه نشاط الجماعة نحو هدف مشترك
 أيوالعضوية  ، األمورتملك القائد لزمام  أي المبادرة)السلوك( تتمثل في:  رئيسية لهذا العمل

تحقيق حدة  ىالعمل عل أيوالتكامل  ،دفاعه عن جماعته أيوالتمثيل  الجماعة بأعضاءاختالطه 
 (7). أعضائهاالصراع بين 

هدف العام للمنظمة بقصد تحقيق ال األخرينعلي التوجيه والتنسيق والرقابة علي  الفائقةهي القدرة  أو 
 أووالنفوذ الذي يجعل المرؤوسين يتبعون قائدهم عن رضاء واقتناع  التأثيروذلك عن طريق 

 (8). باستعمال السلطة الرسمية عند الضرورة
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  اإلداريةمفهوم القيادة 
يراها محققة  أعمال ألداءوتوجيههم  األخرينفي سلوك  التأثير ىهي قدرة فرد معين عل          
الشخصية من خالل  أهدافهملتحقيق  األخرين هؤالءمساعدة  ىوهي القدرة عل ،مطلوبة ألهداف

 (9)العامة وجعلهم يشعرون بالرضا" . األهدافسعيهم لتحقيق 
بانها تفاعل مستمر وتواصل دائم في السر والعلن بين مجموعة من البشر  أيضاوتعرف         

بالتنفي وكلهم في قارب واحد تتصل مصالحهم وتتشابك بينهم من تولي التوجيه ومنهم من قوم 
يتعاونوا علي  أنوسلبية والمفروض  إيجابيةروف ظجميعا بما يحيطهم من  ويتأثروناهدافهم 
 (10)" .األمانبر  إلىالوصول 

 :اإلداريةالقيادة  أهمية
بالغ  أمراً يعد  ريةاإلداتحقيق  هدف الوحدة  إلىالسليمة الهادفة  اإلداريةتوافر القيادة  أنالشك 
تحقيق  إلىمن يدفعهم  إلىفي حاجة  نيكونو  إداريةوحدة  أيوذلك الن مجموع العاملين في  األهمية

تحققه القيادة السليمة ومن اهم النقاط التي  وهو ما ،الهدف بروح من الحماس والرغبة في التعاون
 :ما يلي اإلداريةالقيادة  أهميةتوضح 

 اقع .و  إلى األهداف. تحويل 1
 من تخطيط وتنظيم وتوجيه ورقابة. اإلدارية. القيام بالعمليات 2
 عناصر فعالة. إلى اإلنتاج. تحويل عناصر 3
 الخارجية. البيئية. التعامل مع التغيرات التي تطرا علي 4
 (11). إنتاجيتهمودفعهم لزيادة  األفراد. تحفيز 5

 :اإلداريةوظائف القيادة 
 التالية: تشمل وظيفة القائد المهام

فشلهم في أو التابعين له  األفرادوعن مدي نجاح  أدارته أعمالعن  األولول سؤ . القائد هو الم1
 لهم . ةكلؤ الم األعمال إنجاز

وتساعد في اتخاذ قرارات  األهدافيخلق من مجموعته وحدة تشاركه وتساهم معه في تحقيق  أن. 2
 افضل.

 والمعرفة والحقائق التي تزيد من خبرتهم وقدرتهم. يقوم بتزويد مجموعته بكل المعلومات أن. 3
 يشرك المجموعة . ىيستشيرهم ومت ى. يعرف متي يتخذ القرار بنفسه دون اللجوء لمرؤوسيه ومت4
 يحل مشاكل مجموعته داخلها ويعرف ضرورة مناقشة مرؤوسيه بصورة جماعية. أن. 5
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 .المجموعة ووجهة نظرها أهداف. يكون اللسان المعبر عن 6
 (12)الموضوعة.  األهدافيوجه المجموعة نحو تحقيق  أن. 7

 :اإلداريةالقيادة  أنماط
المستخدمة من قبل االستبدادية  األساليبمن الطرق المعروفة لدراسة القيادة هي التركيز علي 

 النسبية )الحرة( الديموقراطية )المشاركة(, (,األوتوقراطية)
 . القيادة االستبدادية : 1

هذا النوع من  ىمن السماع لمرؤوسيهم بصنعها ويسمبدال  بأنفسهمصنع معظم القرارات ب ونيقوم
 القادة الدافعون الذين لهم القدرة علي مكافاة ومعاقبة االتباع. 

 . القيادة الديمقراطية )المشاركة( : 2
وضع يشرك القادة الديمقراطيون مرؤوسيهم في عملية صنع القرار بشكل كبير  فهم يشاركون في 

الرئيسية للجماعات ويضعون االستراتيجية ويحددون توزيع الوظائف في المنظمة وينظر  األهداف
 إلىباي عمل بدون عمل موافقة اتباعه  ال يقومهذا النوع من القيادة كنسق يتراوح بين وجود قائد  إلى

 (13)قائد يصنع قراراته بنفسه لكن استشارة مرؤوسيه.
 القيادة النسبية )الحرة(:

هي قيادة متسامحة ولينة وتمنح االتباع درجة عالية من االستقاللية في القيام باعمالهم وتعتمد هذه 
دورها كمسيرة  إلىوتنظر  ،والوسائل الالزمة لتحقيقها األهدافالقيادة علي المرؤوسين في وضع 

خارجية ال البيئيةعن طريق تزويدهم بالمعلومات والعمل كوسيلة لالتصال مع  األفرادلعمل 
 (14)للجماعة.

 مفهوم  وعناصر الرضا الوظيفي
 تمهيد :

واالجتماع وعلم النفس والعلوم  اإلدارةباهتمام الباحثين في  الوظيفيحظي موضوع الرضا 
واليزال  ئةعدم رضاأو ة بمدي رضا الموظف عن عمله قفظهرت كثير من الدراسات المتعل األخرى

اتجاهات التي يحملها  ىعل لإلشارةلوظيفي فقد استخدم هنالك اختالف في تحديد مفهوم الرضا ا
 الموظف نحو عمله والتي يعبر عنها بصورة سلوكية  .

 مفهوم الرضا:
 تعريف الرضا:

 :لغة
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 (15) قبل عليهأورضي عنه احبه و  أهالً ه  له أهو ضد  السخط وارتضاه يعني ر 
 اصطالحا:
 (16)يحبها ه اكثر من تلك التي الجوانب من عملأو الفرد يحب عدة مظاهر  أنالرضا هو  

مكافاة  ى( التي يشعر بها عندما يحصل علاألنسانبانه الحالة العقلية للموظف ) أيضاً وعرف 
 (17))ثواب( كافية مقابل التضحية بالنقود والمجهود 

 مفهوم الرضا الوظيفي:
قناعة ورضا وكثيرا  كثرأالمزيد كما كان يتوقع يجعله  ىلرضا الوظيفي بانه حصول الفرد عليعرف ا

االرتياح  إلىالرضا الوظيفي يعبر عن شعور الفرد  أن إلىالسلوك التنظيمي  أدبياتتشير  ما
 .(18)ئة العمليوالسعادة تجاه العمل ذاته وب

مشاعر العاملين اتجاه العمل بنفس  ىويعرف كذلك بان اصطالح الرضا الوظيفي يستخدم للداللة عل
باعات الفرد  عن انطأو عبارة نوعية الحياة المعيشية لوصف ردود فعل الطريقة التي تستخدم بها 

 .(19)الحياة بشكل عام
ويمكن تحديد تلك  أعمالهممشاعر العاملين تجاه  ىيعرف الرضا الوظيفي بانه يطلق عل وأيضاً 

يوفره العمل من وجهة  أنالمشاعر في زاويتين مما يوفر العمل للعاملين في الواقع وما ينبغي 
 (20).ظرهمن

 عناصر الرضا الوظيفي
وهذه  األخرىعامال من العوامل التي قد توثر علي درجة الرضا عن العوامل  األفرادتعد درجة رضا 
 تحدد بالتالي:  ان العوامل يمكن

 : األجر. الرضا عن 1
مية المقابل الذي يحصل عليه الفرد نظير المجهودات التي يبذلها سواء كانت جسأو ويقصد به الثمن 

  .فكرية او
نماالسعادة أو يسبب الرضا  ال األجرتوافر  أن تستحوذ علي  أنيمنع فقط مشاعر االستياء من  وا 

 الفرد. 
 : العمل ى. الرضا عن محتو 2
بل انه ربما يكون الوحيد بالنسية لبعض  ،العمل هو العامل الرئيسي للسعادة في العمل ىمحتو  إن

 :العملى محتو ب عدة متغيرات متصلة إيرادالعاملين 
 درجة تنوع مهام العمل -
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 درجة السيطرة الذاتية المتاحة للفرد -
 .استخدام الفرد لقدراته -

 . الرضا عن فرض الترقية: :3
في محل شكر وتقدير وانه البد وسيحصل علي ترقية  أعماليقوم به من  ما إنكلما شعر الموظف 

 .(21)ي ارتفعت كفاءته في العملر عن عمله وبالتالثكأ اصبح راضياتمكنه من تحسين وضعه 
 :األشرافالرضا عن . 4

وجود عالقة بين هذا النمط والرضا  إلىيشير  مرؤوسيهالذي يتبعه الرئيس مع  األشرافنمط 
روح المساندة الشخصية ويعمل علي تفهم  مرؤوسيهالوظيفي وان المشرف الذي ينمي بينه وبين 

  .ووالئهم ثقتهميستطيع اكتساب  مرؤوسيه
 ق العوامل التالية:يبتحق األشرافق الرضا عن يتحقوي
 تفهم مشكالت العامل ووجهات نظره-
 روح الصداقة إظهار-
    (22)مساندة العمال وتقديم يد العون لهم  -
 . الرضا عن جماعة العمل : 5

يستطيع التفاهم معهم فانه البد وسيرضي عن عمله  موظفينة يرتاح لها ومع اذا الموظف في بيئ
 ه عن العمل.ئقويا في رضا مؤشراً بما يصبح هذا العامل ور 
 :. الرضا عن ظروف العمل 6
ئة يب دتوثر ظروف العمل المادية  مثل درجة الحرارة والتهوية والرطوبة ودرجة رضا الموظف عن 

 العمل  
 الرضا الوظيفي: أنواع

 يوجد نوعان من الرضا الوظيفي هما:
  . الرضا العام:1

 فالمؤشر ،غير راضيأو راضي  أماجاه العام للفرد نحو العمل الذي يقوم به فيكون يعرف بانه االت
وهذا السبب انه  ،الفرد أصالً بتحديد الجوانب النوعية التي يرضي عنها  ال يسمحبطبيعة العمل  األول
 موقف العامل نحو عمله    ىلغاء النظرة عامة علإيفيد 
  / الرضا النوعي :2
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 ,ن هذه الجوانب مثل سياسة المنظمةعن جانب من جوانب عمله وتتضم رضا الفرد إلىيشير 
تكون  إناالتصال داخل المنظمة والعالقات مع  زمالئه ويمكن  أساليبعلى  األشراف ,األجور
 .(23)هو تعبير غير مباشر من عدم الرغبة في العمل ذاته إصاباتحدوث  أسباب

 نظريات الرضا الوظيفي:
 فنية وهي:  وأساليبمبادي هامة  أرستات الرضا الوظيفي التي قد هنالك مجموعة من نظري

  .  نظرية تدرج الحاجات البرهام ماسلو:1
 ضحتو واهذه النظرية التي  ىتم تطويرها وتر  نأشيوعا منذ  وأكثرهاتعد من اشهر نظريات الدافعية 
نماية فقط بالدوافع االقتصادية واالجتماع ال تقاسان دوافع الفرد العامل في العمل  هي دوافع اكثر  وا 

 .(24)ه بشكل عامئرضا ىعل خرآ ىسلوك الفرد بمعن ىعل تأثيرهافي  أهميةتقل  وال  ،من ذلك
 . نظرية ذات العاملين:2

ومنذ ذلك التاريخ ونظريته موضع اهتمام الكثير من  ،لقد قدم فريدريك هرزيرج نظرية ذات العاملين
باعتباره ذا بعد واحد فقط  الوظيفيالرضا  إلىالنظر  الشائعاي الباحثين وقبل ظهور نظريته كان الر 

، (25)عدم الرضا الوظيفي إلىالرضا الوظيفي هي نفسها العوامل التي تؤدي  إلىالعوامل المؤدية  أي
سماها  األولي ،هنالك عوامل يمكن ان تصنف ضمن  مجموعتين نأوقد وجد من خالل هذه الدراسة 

الثانية فهي  أما ،الشعور بالرضا الوظيفي وتتعلق بمحتوي الوظيفةإلى ودي العوامل الدافعة التي ت
العوامل الوقائية وهي مرتبطة بالظروف المحيطة بالوظيفة التي ينتج في حالة غيابها عدم الرضا 

 .(26)الوظيفي
 . نظرية  التوقع:3

الذهنية )التفكير(  لياتيجري مجموعة من العم األنسان نأافتراض  أساس ىتقوم هذه النظرية  عل
شعوره أو عمل معين هي محصلة للعوائد التي يحصل عليها الفرد   ألداءدافعية الفرد  نأ ىوالتي تر 

والحافز المستلم  واألداءبين الجهد  المدركةهذه العوائد والعالقة  إلىالوصول  بإمكانيةاعتقاده أو 
يحصل عليه من منفعة  احتمالي لمقدار ما الدافع للعمل هو عبارة عن تقدير  إنبمعني  األداءمقابل 

   (27).ألدائهكان يتوقع الحصول عليه نتيجة  ومقدار ما
 . نظرية القيمة:4

المسببات الرئيسية للرضا الوظيفي  وهي من اهم النظريات المفسرة للرضا الوظيفي وتوكد النظرية ان
عالية لكل فرد علي حدا وكلما استطاع هي قدرة ذلك العمل علي توفير العوائد ذات القيمة والمنفعة ال
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 يقوم بتحديد الفرق بين ما شيءتوفير عوائد ذات قيمة للفرد كلما كان راضيا عن عمله فقبل كل 
    .(28)للحاجات التي يريدها األهمية أويتحصل عليه فعال ثم يحدد القيمة  يحتاجه وبين ما

 . نظرية العدالة:5
ضا الوظيفي علي فرضية رئيسية هي ان درجة الرضا الوظيفي تقوم هذه النظرية في تفسيرها للر 
يشعر به من عدالة بين المجهودات التي يقدمها لوظيفته مقارنة مع  للموظف تتوقف علي مقدار ما

 (29) العوائد التي يحصل عليها نتيجة هذه المجهودات
 تحليل البيانات واختبار الفرضيات

 وزيع الكهرباء المحدودةنبذة تعريفية عن الشركة السودانية لت
م والذي قضي بالغاء 2010لسنة  169م اصدر مجلس الوزراء القرار رقم  2010يونيو  28بتاريخ 
القومية  الهيئةكل عقارات ومنقوالت وحقوق والتزامات  وأيلولةالقومية للكهرباء  الهيئة تأسيسامر 

 ،لسودانية لتوزيع الكهرباء المحدودةومنها الشركة ا، للكهرباء للشركات المنشاة في مجال الكهرباء
للعمل وفقا للمعايير العالمية  أوضاعهاعملت الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء المحدودة علي توفيق 

ارض الواقع مع  إلىالخطة  بإنزالخططها مع وضع االعتمادات المالية التي تفي  عدادإمن خالل 
وحجم العمل المطلوب الذي انعكس  األنشطةتحديد  من خالل األمثل اإلداريالتنظيم  إيجادضمان 

انشاء  ىالزبائن يشكل حجر الزاوية عمدت الشركة ال أرضاً في الهيكل التنظيمي للشركة ولما كان 
للمستهلكين  لهذه الشركة توزيع وبيع وتسويق األساسية األغراضمركز مختص لخدمات الزبائن ومن 
 (30) اإلنتاجيةوتحسين  اإلنتاجالمحلي من خالل زيادة  وتوطين التقانة الحديثة وزيادة الناتج

 أداة الدراسة :
تم تصميم استبانة بشكل خاص لجمع البيانات باالعتماد على الدراسات السابقة والمراجع للمواضيع 

( من المحكمين، وذلك لتحديد عبارات االستبانة ثم توجيه 2المتعلقة بموضوع الدراسة وآراء عدد )
 من الموظفين بالشركة السودانية لتوزيع الكهرباء المحدودة . اً فرد 60لى عينة تتكون من االستبانة إ

 األساليب اإلحصائية المستخدمة:
 التالية :  اإلحصائيةلتحقيق أهداف الدراسة والتحقق من فرضياتها تم استخدام الطرق واإلجراءات 

 لإلجابات.العرض البياني والتوزيع التكراري  -
 ية.المئو النسب  -
 الدراسة.الختبار فرضيات  كأيمربع  -
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علي البيانات التي تم الحصول عليها  من  أعالهالمذكورة  اإلحصائية واألساليبولتطبيق الطرق  -
 statistical package for social scienceاإلحصائيم استخدام برنامج التحليل ت العينة إجابات

(SPSS) .في عمليات الرسم البياني 
 ت واختبار الفرضيات:تحليل البيانا

 ( التوزيع التكراري إلجابات أفراد العينة وفق متغير العمر1جدول رقم )
 المجموع    فأكثر 60   60ـــ  51 50ـــ  41 40ـــ  30 30أقل من  الفئة )سنة(

 60 _ 6 13 25 16 التكرار
 100 _ 10      21.7 41.7      26.6 النسبة %

 2018بيانات الدراسة الميدانية المصدر : إعداد الباحث من 
( أعمارهم أقل من 26.6، وأن نسبة )40-30من  أعمارهم (41.7( أن نسبة)1يتضح من الجدول )

 60-51( أعمارهم من10سنة ، و أن نسبة) 50 - 41( أعمارهم من 21.7سنة , وأن نسبة ) 30
المحدودة من فئة الشباب  الكهرباءسنة . ويالحظ أن أكثر العاملين بالشركة السودانية لتوزيع 

 باعتبارهم الفئة األكثر نشاطًا وعماًل.
 

 ( التوزيع التكراري إلجابات أفراد العينة وفق متغير المؤهل العلمي2جدول رقم )
 المجموع فوق الجامعي جامعي ثانوي المؤهل العلمي

 60 21 38 1 التكرار

 100 35     63.3     1.7 النسبة%

 2018حث من بيانات الدراسة الميدانية المصدر : إعداد البا
( مؤهلهم العلمي 35( مؤهلهم العلمي جامعي وأن نسبة )63.3( أن نسبة)2يتضح من الجدول رقم )
( مؤهلهم العلمي ثانوي , مما يدل علي اهتمام الشركة السودانية لتوزيع 1.7فوق الجامعي , ونسبة )

 ءة ، وهذا يزيد من قدرة المبعوثين في آرائهم.الكهرباء المحدودة بالكوادر المؤهلة ذات الكفا
 ( التوزيع التكراري إلجابات أفراد العينة وفق متغير التخصص العلمي3جدول رقم )
 المجموع  أخري محاسبة أعمال إدارة دراسات مصرفية اقتصاد التخصص العلمي

 60 6 17 14 4 19 التكرار
 100 10 28.3 23.3 6.7 31.7 النسبة %

 2018: إعداد الباحث من بيانات الدراسة الميدانية المصدر 
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( 28.3( تخصصهم العلمي اقتصاد , وأن نسبة )31.7( أن نسبة )3يتضح من الجدول رقم ) 
( لهم 10( تخصصهم العلمي ادارة اعمال, وأن نسبة )23.3تخصصهم العلمي محاسبة, وأن نسبة )
دراسات مصرفية ، ويدل ذلك علي  ( تخصصهم العلمي6.7تخصصات علمية اخري، وأن نسبة )

 إهتمام الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء المحدودة بالكوادر المتخصصة.
 ( التوزيع التكراري إلجابات أفراد العينة وفق متغير سنوات الخبرة4جدول رقم )

 المجموع  فاكثر– 16من  15 – 11من  10 – 5من  5أقل من  سنوات الخبرة )سنة(

 60 10 11 12 27 التكرار
 100 16.7 18.3 20 45 النسبة %

 2018المصدر : إعداد الباحث من بيانات الدراسة الميدانية 
( 20سنوات، وأن نسبة )5( لديهم خبرة  اقل من 45( أن نسبة )4يتضح من الجدول رقم )   

تهم ( خبر 16.7سنة , وأن نسبة ) 15-11( خبراتهم من 18.3سنة، وأن نسبة ) 10_5خبراتهم من
 سنة ،  وهذا يدل على أن بالشركة السودانية لتوزيع الكهرباء المحدودة  خبرات متباينة. 16أكثر من

  الناجحة وتحقيق الرضا الوظيفي اإلداريةبين القيادة  إحصائيةهنالك عالقة ذات  داللة  الفرضية :
 ( التوزيع التكراري لجميع عبارات الفرضية5جدول رقم )

 العبارة
 ال أوافق بشدة ال أوافق محايد أوافق ةأوافق بشد

 نسبة% تكرار نسبة% تكرار نسبة% تكرار نسبة% تكرار نسبة% تكرار
 - - 11.7 7  13.3 8 31.7    19 43.3 26 األولى
 - - - - 16.7 10 45 27 38.3 23 الثانية
 - - - - 15 9 46.7 28 38.3 23 الثالثة
 - - - -  16.7 10 48.3 29 35 21 الرابعة
 - - - - 21.7 13 46.6 28 31.7 19 الخامسة
 - - 3.3 2 20 12 41.7 25 35 21 السادسة
 - - 5 3 10 6 55 33 30 18 السابعة
 - - 8.3 5 15 9 55 33 21.7 13 الثامنة
 - - 28.3 17 128.3 77 370 222 273.3 164 المجموع

 2018 المصدر : إعداد الباحث من بيانات الدراسة الميدانية
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 ( اآلتي :5يالحظ من الجدول رقم )
 إشراكالناجحة تعمل علي  اإلداريةأن القيادة  ى( وافقوا بشدة عل%43.3أن نسبة )العبارة األولى : 

( وافقوا، والمحايدون يمثلون %31.7في وضع خطط العمل بالشركة، وأن نسبة ) المرؤوسين
 ذلك ( .لم يوافقوا علي%11.7( وان نسبة )%13.3نسبة)

في اتخاذ  المرؤوسينتهتم بمشاركة  اإلدارية( وافقوا على أن القيادة %45أن نسبة )العبارة الثانية: 
 (%16.7( وافقوا بشدة، والمحايدون يمثلون نسبة )%38.3القرارات، وأن نسبة )

 لعبارة الثالثة : 
في  اإلداريةد القيادات والقوانين المطبقة بالشركة تساع األنظمة إن( وافقوا على % 46.7ن نسبة )

ايدون يمثلون نسبة ح( وافقوا بشدة،، والم%38.3المطالبة بحقوق العاملين بسهولة ويسر ، ونسبة )
(15%). 

تحقيق  ىعلتعمل بالشركة  اإلدارية( وافقوا على انه تعمل القيادة %48.3أن نسبة )العبارة الرابعة : 
 ( .  %16.7المحايدون يمثلون نسبة )( وافقوا  بشدة، و %35بتفاني، ونسبة ) أهدافها

بالشركة يقوم بالتعامل مع  اإلداري( وافقوا على أن القائد %46.6أن نسبة )العبارة الخامسة: 
ذلك ، والمحايدون يمثلون  ى( وافقوا بشدة عل%31.7وأن نسبة )،  بشفافية دون تمييز المرؤوسين

 (. %21.7نسبة )
 ىالناجحة هي التي تعمل عل اإلداريةوافقوا على أن القيادة ( %41.7أن نسبة ) العبارة السادسة:

، والمحايدون يمثلون ( وافقوا بشدة%35العمل، وأن نسبة ) ىعل المرؤوسينوضع الخطط لتحفيز 
 ( لم يوافقوا علي ذلك.%3.3، وأن نسبة )(%20نسبة )

بالشركة يسهم في تحقيق  ( وافقوا على أن النمط القيادي المستخدم%55أن نسبة ). العبارة السابعة:
( %5(، وأن نسبة )%10( وافقوا بشدة، والمحايدون يمثلون نسبة )%30الرضاء الوظيفي، و نسبة )

 لم يوافقوا علي ذلك.
القيادية تساعد في معرفة اتجاهات العاملين  األنماط( وافقوا على أن %55أن نسبة ) العبارة الثامنة:

( لم %8.3(، وأن نسبة )%15، والمحايدون يمثلون نسبة )ة( وافقوا بشد%21.7، ونسبة )بالشركة
 يوافقوا علي ذلك.

 إثبات صحة الفرضية.وبما أن غالبية إجابات المبعوثين تميل نحو الموافقة يدل ذلك على 
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 ي للفرضيةآ( نتائج اختبار مربع ك7جدول رقم )

     
 العبارات

 الفرضية         

 ق. احتمالية 2كاي   

 0.001   6.667   األولى

 0.019   7.900   الثانية

 0.008   9.700 الثالثة

 0.011   9.100 الرابعة
 0.058   5.700 الخامسة
 0.000   20.933 السادسة

 0.000 37.200 السابعة

 0.000   30.933 الثامنة

 
 يمكن تفسير الجدول كما يلي :

وهي أقل  0.001الحتمالية لها تساوي االقيمة و  16.667. قيمة مربع كاي للعبارة األولي تساوي 1
لذلك توجد فروق معنوية ذات داللة إحصائية بين إجابات المبحوثين  0.05من مستوى المعنوية 

 على العبارة.
وهي أقل من  0.019والقيمة االحتمالية لها تساوي  7.900. قيمة مربع كاي للعبارة الثانية تساوي 2

وجد فروق معنوية ذات داللة إحصائية بين إجابات المبحوثين على لذلك ت 0.05مستوى المعنوية 
 العبارة.

وهي أقل  0.008والقيمة االحتمالية لها تساوي  9.700 . قيمة مربع كاي للعبارة الثالثة تساوي3 
لذلك توجد فروق معنوية ذات داللة إحصائية بين إجابات المبحوثين  0.05من مستوى المعنوية 

 على العبارة.
وهي أقل  0.011والقيمة االحتمالية لها تساوي  9.100 قيمة مربع كاي للعبارة الرابعة تساوي .4

لذلك توجد فروق معنوية ذات داللة إحصائية بين إجابات المبحوثين  0.05من مستوى المعنوية 
 على العبارة.  
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وهي أقل من  0.058 والقيمة االحتمالية لها تساوي5.700. قيمة مربع كاي للعبارة الخامسة تساوي5
لذلك توجد فروق معنوية ذات داللة إحصائية بين إجابات المبحوثين على  0.05مستوى المعنوية 

 العبارة.    
وهي أقل  0.000والقيمة االحتمالية لها تساوي  20.933. قيمة مربع كاي للعبارة السادسة تساوي 6

لة إحصائية بين إجابات المبحوثين لذلك توجد فروق معنوية ذات دال 0.05من مستوى المعنوية 
 على العبارة. 

وهي أقل  0.000والقيمة االحتمالية لها تساوي  37.200ي. قيمة مربع كاي للعبارة السابعة تساو 7
لذلك توجد فروق معنوية ذات داللة إحصائية بين إجابات المبحوثين  0.05من مستوى المعنوية 

 على العبارة.
وهي أقل 0.000والقيمة االحتمالية لها تساوي   30.933الثامنة تساوي  . قيمة مربع كاي للعبارة8

لذلك توجد فروق معنوية ذات داللة إحصائية بين إجابات المبحوثين  0.05من مستوى المعنوية 
 على العبارة.  
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 نوبي جالل عمرالقيم التربوية المتضمنة في النصوص الشعرية للشاعر ال
 د. عمر بشارة أحمد بشارة

 جامعة دنقال، السودان بكلية التربية دنقال مشاركالستاذ األ
 

 المستخلص

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على القيم التربوية المتضمنة في النصوص الشعرية لشاعر 

 النوبة جالل عمر وذلك من خالل تحليل محتوى مجموعة من قصائده الشعرية. 

خدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي لتحليل محتوى ومضمون القصائد المختارة لهذا است
الغرض، حيث صنف الباحث القيم إلى ثالث مجموعات رئيسة هي: القيم الدينية )العقائدية 

 والتعبدية(، القيم األخالقية والقيم االجتماعية.
جة كبيرة في النصوص الشعرية هذه القيم بدر وجودوتوصلت الدراسة من خالل التحليل إلى 

للشاعر النوبي جالل عمر، كما أن المجتمع الناطق باللغة النوبية الدنقالوية يتمثل هذه القيم من خالل 

 وصف الشاعر له.

 
ABSTRACT 

The study aimed to recognize the educational values included in the 

poetic verses of the Nubian poet Galal Omar through content analysis for 

some of his poems. 

The researcher used the analytic descriptive method to analyze the 

content of the chosen poems. The researcher classified these values into 

three main categories: The religious values, the moral ones and the social 

values. 

Through analysis the research found that these values are mostly 

repeated in the poems of the Nubian Poet Galal Omar. Also, it was found 

according to the poet's description that the speakers of the Nubian 

Donglawese are aquatinted with these values. 

 المبحث األول: اإلطار العام للدراسة

 :مقدمة
يعتبر موضوع القيم مجاال خصبا وحساسا للبحث في العصر الراهن ، فهو مجال خصب     

باعتبار أهميته في بناء شخصية الفرد، ومن القيم السائدة لدى األفراد يتشكل الضمير الجمعي لألمة 
ذا فسدت فسد الجسد كله، وبالتالي فسدت األمة كلها.فإذا صلحت القيم صلح الجسد كله، و    ا 

إنَّ تعلَم القيم الفاضلة، والتي هي أحكام وقواعد وأعراف ربانيَّة المصدر أصاًل ُمتناِسقة 
ه إلى تنمية الفرد في عقله وَبَدنه  وواقعيَّة ُتواِفق طبيعة اإلنسان، بل واقع الكون والحياة كلها، تتوجَّ

والتَّربية فيها تكون بالتَّدرج واالستمرار والثَّبات.  والرُّجوُع إلى المرجعيَّة الدينيَّة  وُروحه ونفسيَّته،
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ْت عليه المرجعيَُّة الدينيَّة )قرآًنا وُسنَّة( كلها، وحتى السياسية  لالهتمام بالتَّربية القيمية أمٌر حضَّ
ذَكر اهلل تعالى في ُمحَكم كتابه الكريم: والقانونية والتربوية على مستوى العالم ككل؛ ففي القرآن الكريم 

اِلَحاِت َأنَّ  َلُهْم َأْجًرا َكِبيًرا ﴾ ﴿ ِإنَّ َهَذا اْلُقْرآَن َيْهِدي ِللَِّتي ِهَي َأْقَوُم َوُيَبشُِّر اْلُمْؤِمِنيَن الَِّذيَن َيْعَمُلوَن الصَّ
 [.9] اإلسراء: 

اهلل عليه وسلم أنه قال: )إنما ُبِعثُت ألُتمِّم  وورد في السُّنة النبويَّة الُمطهَّرة، عن النبي صلى
 [.8729مكارَم األخالق(. أخرجه أحمد في المسند ]

وتتضمن أشعار الشاعر النوبي جالل عمر الكثير من القيم التربوية التي دفعت الباحث 
ية لدراستها من خالل هذه الورقة التي تتضمن تحليال وتصنيفا للقيم التربوية في النصوص الشعر 

 للشاعر جالل عمر، ويتم ذلك من خالل نماذج مختارة من أشعاره. 
 مشكلة الدراسة وتساؤالتها:

 تتمثل مشكلة الدراسة في اإلجابة على السؤال التالي: 
ما هي طبيعة القيم التربوية التي تضمنتها اشعار الشاعر جالل عمر؟ ومن هذا السؤال 

 الرئيس تتفرع األسئلة التالية:
 أهم تصنيفات القيم التربوية؟. ما هي 1
 . ما اهم القيم التي تضمنتها قصائد الشاعر جالل عمر المختارة في هذه الدراسة؟2
. ما الدور الذي يمكن أن تلعبه هذه القصائد في غرس القيم التربوية لدى الناشئة والشباب 3

 في المجتمع المتحدث باللغة النوبية )أنداندي(. 
 أهداف الدراسة:

 ذه الدراسة إلى:تهدف ه
 . التعريف بمفهوم القيم التربوية وأهم تصنيفاتها.1
وبي جالل عمر من نماذج من نية التي تضمنتها فصائد الشاعر ال. تحديد أهم القيم التربو 2

 هذه القصائد.
في . تحليل القيم التربوية المتضمنة في قصائد الشاعر جالل عمر وبيان دور هذه القصائد 3

 قيم التربوية لدى النشء والشباب.بناء ارساء ال
 أهمية الدراسة:

تكتسب هذه الدراسة أهميتها األولى من أهمية اللغة النوبية الدنقالوية )انداندي( وما  
تحويه من إرث ثقافي اصيل يمثل حضارة عريقة امتدت آلالف السنين عبر التاريخ متمثال األمثال 
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حكم وامثال نوبية من دنقال، ومتمثال كذلك في ( في كتابه 2006كما أشار لذلك حامد خبير )
األحاجي. باإلضافة إلى األشعار حيث يعد الشاعر جالل عمر من ابرز الشعراء النوبيين في هذا 

 المجال. باإلضافة لذلك فإن أهمية هذه الدراسة تتمثل في:
والشباب من . مساعدة القائمين على أمر التربية في العمل على غرس هذه القيم في الناشئة 1

 خالل هذه األشعار.
. إحياء وحفظ التراث الثقافي الذي تتضمنه اللغة النوبية )أنداندي( الذي كاد أن يندثر كما 2

 (.4، ص 2012اشارت العديد من الدراسات )الشفيع الجزولي، 
. اإلسهام في تعريف الجيل الحالي بلغتهم األصلية ومن ثم زيادة دافعيتهم في إحيائها 3

 ها.وتعلم
. فتح المجال للباحثين للبحث والدراسة والتحليل في نصوص وأشعار الشاعر جالل عمر 4

 بصفة خاصة واألدب النوبي بصفة عامة وذلك في الجانب التربوي.
 منهج الدراسة:

يستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي لمناسبته لطبيعة هذه الدراسة، وذلك لتحليل محتوى 
د الشاعر جالل عمر بغرض التعرف على القيم التربوية التي تتضمنها تلك ومضمون عدد من قصائ

 القصائد.
 المبحث الثاني: اإلطار النظري والدراسات السابقة

 تعريف بالشاعر جالل عمر:
 ( هو:Sudanese onlineالشاعر جالل عمر كما أورد محمد عبد اهلل حرسم في موقع )

رة مروآرتي بوحدة أرقو اإلدارية: محلية البرقيق في جزيمن مواليد  جالل عمر محمد عمر قرجة
م،  والتي قضى فيها جزءًا من طفولته قبل أن يغادر إلى مدينة 1943الوالية الشمالية في العام 

 م؛ حيث كان يعمل والده في مصلحة السكة حديد )الوابورات(.1947بورتسودان في العام 
م، ومنها إلى مدرسة ديم عرب 1948العام  التحق بخلوة الشيخ محمد ساتي ببورتسودان في

 م.1950الصغرى )ذات الثالثة أعوام( في العام 
م، ثم 1955وعاد للوالية الشمالية ليلتحق بخلوة شيخ دليل في جزيرة مروآرتي في العام 

 م.1961وحتى  1958التحق بمعهد أرقو العلمي طالبا من العام 
بورشة أبو شامة للتجارة في العام نفسه. ومن  م والتحق1962عاد إلى بورتسودان في العام 
م، وقضى أغلبية مّدة الشرطة في مناطق العمليات في 1963ثم التحق بشرطة السكة حديد في العام 
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جنوب السودان بعد تلقي تدريبات متقدمة في سالح المدفعية بعطبرة، وعاد من مناطق العمليات في 
م ليعمل في 1970الشمالية حيث النشأة في العام م، ومن ثم عاد إلى 1968الجنوب في العام 

 الزراعة.
م، وعمل سائقا في 1971رجع بعدها إلى بورتسودان، والتحق بقوات الدفاع الجوي في العام 

م ليهاجر بعدها 1990حتى  1985شركة السهم الذهبي بين الخرطوم وبورتسودان في الفترة من 
 م.1992لعلوم والتقنية حتي العام للسعودية ليعمل بمدينة الملك عبد العزيز ل

عاد بعدها إلى بورتسودان، ومنها متطّوعًا في قوات الدفاع الشعبي؛ إلى مناطق العمليات 
م. واستقر به المقام في بورتسودان حتى 1994م و 1993في الجنوب لمدة سبعة أشهر بين عامي 

م، واستقر بها حتى 2007العام م وأخيرا عاد إلى جزيرة مروآرتي حيث مرتع الصبا في 2006العام 
 تاريخه.

قصيدة باللغة النوبية. وما ضاع منها كثيٌر جّدًا؛ خصوصًا في مدة  200لديه ما يربوا على 
إطاعته لوالدته إذ أمرته بالتوّقف عن كتابة الشعر على أيام انتشار أشرطة الكاسيت؛ على عادة 

تشّبب وغيره. وبالفعل أطاعها وتوقف لعشر  تشبه؛ ما كان ينهى عنه األولون من العرب وغيرهم من
 سنوات تقريبًا؛ ذكر أن الخواطر الشعرية كانت تترى؛ ويتركها تذهب أدراج الرياح طاعة للوالدة.

م؛ باسم محمد وهي "الوصية"، وهي وثيقة تربوية 1979أشهر قصائده كانت في العام  
والتي أرسلت إليه في بورتسودان. وهي للصغار والكبار؛ وكان ذلك عندما رأى صورة ابنه الرضيع 

 من القصائد التي تتناولها هذه الدراسة بالتحليل.
 مفهوم القيم:

لفظة القيم في اللغة العربية مشتقة من الفعل )َقَوَم( حيث يقول محمد بن أبي بكر الرازي 
، وقيمة ( أن: " القيمة واحدة القيم، وقوم الشيء تقويمًا فهو قويم أي مستقيم232، ص 1988)

 الشيء قدره".
( أن "القيام بمعنى 357-356، ص 1993ويذكر جمال الدين محمد بن منظور ) 

 المحافظة والمالزمة، كما يأتي بمعنى الثبات واالستقامة، فيقال: أقمت الشيء وقومته فقام".
(: "قيمة الشيء قدره، 774وورد في المعجم الوسيط )إبراهيم مصطفى وآخرون، د. ت، 

 لمتاع ثمنه، ويقال ما لفالن قيمة، أي ما له من ثبات ودوام على األمر". وقيمة ا
( القيم بأنها "مجموعة من 34، ص 1988وعرف علي خليل مصطفى أبو العينين )

المعايير واألحكام تتكون لدى الفرد من خالل تفاعله مع المواقف والخبرات الفردية واالجتماعية، 



جم2019جج-جيوقيوججالسمبعجعشرالةدنججالةةلميةل جامعة جنقل اجلةلحث ججم

University of Dongola Journal for Scientific Research, 17th edition June 2019 
 

 

2
4

 

وجهات لحياته يراها جديدة لتوظيف امكانياته، وتتجسد من خالل بحيث تمكنه من اختيار أهداف وت
 االهتمامات أو االتجاهات أو السلوك العملي أو اللفظي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة". 

والقيم في معجم المصطلحات االجتماعية هي:" كل ما يقوم به أو يعطى قيمة لسواه أحيانًا 
اجتماعية أو  -وب المنشود وألسباب ذاتية أو العتبارات نفسيةتقال القيمة على الشيء الثمين المرغ

 (.505، ص 1995اقتصادية")عاطف غيث، 
 -وعلى هذا يمكن القول بأن القيم تعكس ما يلى :

 . القيم مفهوم مجرد.1
 . تشير إلى ما هو مرغوب فيه أو الحسن أو ما ينبغي أن يكون عليه السلوك اإلنساني.2
 اء الداخلي للكائن البشرى.. ترتبط القيم بالبن3
 . وهى عملية تقديرية يقوم بها اإلنسان إلشباع حاجاته ورغباته.4
 . ترتبط القيم بالفعل، ومن ثم تكون القيم معيارًا لسلوك األفراد.5

يمكن تعريف قيم التربية بأنها : "صفات إنسانية إيجابية راقية مضبوطة بضوابط الشريعة 
إلى السلوكيات اإليجابية في المواقف المختلفة التي يتفاعل فيها مع دينه اإلسالمية تؤدي بالمتعلم 

ومجتمعه وأسرته في ضوء معيار ترتضيه الجماعة لتنشئة أبنائها وهو الدين والعرف وأهداف 
المجتمع ، وتصبح هذه القيم تربوية كلما أدت إلى النمو السوي لسلوك المتعلم , وكلما اكتسب بفضل 

مزيدًا من القدرة على التمييز بين الصواب والخطأ , وبين الخير والشر , وبين القبيح غرسها في ذاته 
 و الجميل".
 أهمية القيم:

للقيم دور مهم في حياة الفرد والمجتمع ويبدو ذلك في انتقاء األفراد الصالحين، وهي موجهة 
واالجتماعي، وتساعد في وضابطة للسلوك اإلنساني، كما تلعب دورا مهما في تحقيق التوافق النفسي 

 إعطاء المجتمع وحدته . 
من المشاكل في المحيط  اً ويعتقد معظم الخبراء أن العولمة وتداعياتها ستخلق كثير 

االجتماعي عموما وفي محيط الشباب على وجه الخصوص ؛ وهذا يحتم االهتمام بالقيم والتأكيد على 
 (: 27، ص 2006يلي )ماجد الزيود، أهميتها. وتتمثل أهمية القيم بالنسبة للفرد فيما 

ه تحدد السلوك الصادر عنهم، فهي تلعب دورًا هامًا في ةأنها تهيئ لألفراد اختيارات معين -1
 تشكيل الشخصية الفردية وتحديد أهدافها في إطار معياري صحيح . 
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فق بصورة أنها تعطي الفرد إمكانية أداء ما هو مطلوب منه ليكون قادرًا على التكيف والتوا -2
 إيجابية .

تحقق للفرد اإلحساس باألمان فهو يستعين بها على مواجهة ضعف نفسه والتحديات التي  -3
 تواجهه في حياته .

 تعطي للفرد فرصة للتعبير عن نفسه وتأكيد ذاته. -4
تدفع الفرد لتحسين إدراكه ومعتقداته لتتضح الرؤيا أمامه وبالتالي تساعده على فهم العالم  -5

 حوله وتوسع إطاره المرجعي في فهم حياته وعالقاته .من 
 تعمل على إصالح الفرد نفسيًا وخلقيًا وتوجهه نحو اإلحسان والخير والواجب. -6
 تعمل على ضبط الفرد لشهواته كي ال تتغلب على عقله ووجدانه. -7

 (:28ص  ،2006ي اآلتي)ماجد الزيود، أما على المستوى االجتماعي فتتمثل أهمية القيم ف 
 تحافظ على تماسك المجتمع , فتحدد له أهداف حياته ومثله العليا ومبادئه الثابتة . -1
تساعد المجتمع على مواجهة التغيرات التي تحدث فيه بتحديدها االختيارات الصحيحة  -2

 وذلك يسهل على الناس حياتهم ويحفظ للمجتمع استقراره وكيانه في إطار موحد.
فة المجتمع ببعضها حتى تبدو متناسقة كما أنها تعمل على إعطاء النظم تربط أجزاء ثقا -3

 االجتماعية أساسًا عقليًا يصبح عقيدة في ذهن أعضاء المجتمع المنتمين إلى هذه الثقافة .
تقي المجتمع من األنانية المفرطة والنزعات والشهوات الطائشة ، فالقيم والمبادئ في أي  -4

 عى جميع أعضائها للوصول إليه .جماعة هي الهدف الذي يس
تزود المجتمع بالصيغة التي يتعامل بها مع العالم وتحدد له أهداف ومبررات وجوده  -5

 وتحدد لألفراد سلوكياتهم. السلطة المرغوب يسلك في ضوئها  وبالتالي
 العالقة بين التربية والقيم:

وتقوم على بناء وترسيخ القيم. التربية في جوهرها عملية قيمية وتستمد اهدافها من القيم، 
والتربية في معناها الواسع هي العملية التي تمكن اإلنسان من فهم وتقدير القيم، وعلى اساس هذه 
القيم يقوم االختيار لنوع المعرفة والطرائق واألساليب التربوية. ويرى الباحث أن القيم التربوية تلعب 

ن المجتمع بجميع تنظيماته يقوم على أساس تبني مجموعة دورا مهما في حياة األفراد والمجتمعات. وأ
 من القيم التي ترسم أهدافه.
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( إلى أن مفهوم التربية " عملية ترمي إلى 16، ص 1995ويشير إبراهيم عصمت مطاع )
تكيف الفرد مع المجتمع". وهذا يعني أن يكون الفرد عضوا منظما في جماعة لها قيم وعادات وتقاليد 

 هذا الفرد التكيف معها.بحيث يستطيع 
والمجتمع الناطق بالنوبية الدنقالوية )مجتمع أنداندي( له قيمه وتقاليده التي تميزه، وهو 

 المجتمع الذي استمد منه الشاعر جالل عمر القيم التي ضمنها في أشعاره. 
( أن " األهداف التربوية نوع من القيم التي 22، ص 1992كما يذكر محمد منير مرسي)

النمو اإلنساني في المجتمع، فقد يقوم برنامج تربوي على تأكيد القيم المادية وآخر على تأكيد  توجه
القيم الدينية وثالث على تأكيد القيم االجتماعية أو األخالقية وهكذا فأي برنامج يؤكد على جانب 

 واحد من هذه القيم هو برنامج قاصر ال يحظى بقبول المربين".
القة بين التربية والقيم بصفة عامة وطيدة وقوية ال يمكن أن تنفصل، ويرى الباحث أن الع 

فهما وجهان لعملة واحدة. فالتربية تسعى إلى تحقيق العمل النافع اجتماعيا، والتعاون بين األفراد في 
المجتمع من أجل الصالح العام، وتعمل التربية على غرس مبادئها في نفوس أفراد المجتمع، وتخطط 

أسس العالقة اإلنسانية الطيبة بين أفراد المجتمع. ويقع على عاتق التربية بناء القيم في ضوئها 
عداد أجيال قادرة على تحمل المسئولية والنهوض بأنفسهم واالرتقاء بمجتمعاتهم.   وا 

 تصنيف القيم : 
رغم تعدد المحاوالت من جانب الباحثين لوضع تصنيف للقيم، إال أنه ال يوجد تصنيف  
تفق عليه حتى اآلن، حيث أن عملية التصنيف تختلف باختالف المعيار الذى تصنف على واحد م
 أساسه.

وبدأت المحاوالت في هذا المجال منذ القدم حيث كان افالطون أول من صنف القيم  
ومن أشهر افالطون أول من صنف القيم إلى ثالثة مجاالت هي: " قيم الطبيعة والحق والفضيلة". 

،  حيث قام بتصنيفها طبقا لعدة أبعاد كما Sprangerتصنيف سبرنجر مجال القيم التصنيفات في 
 ( هي:29 - 28، ص 1996يذكر ضياء الدين زاهر )

 :  ويشمل القيم النظرية، السياسية، الدينية، االجتماعية، الجمالية، واالقتصادية. ىبعد المحتو  -
 والقيم المثالية. بعد الشدة: ويشمل القيم الملزمة والقيم التفضيلية -
 بعد المقصد: ويشمل القيم الوسائلية والقيم الغائية.  -
 بعد العمومية: ويشمل القيم العامة والقيم الخاصة. -
 بعد الوضوح: ويشمل القيم الحركية  والقيم الضمنية. -
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                                                       .بعد الدوام ويشمل القيم الدائمة والقيم المؤقتة -
قيمية  ( فقد شمل عدة مجموعات20 – 19، ص 1962أما تصنيف محمد إبراهيم كاظم )

هي: مجموعة القيم األخالقية، مجموعة القيم الذاتية، مجموعة قيم األمن، مجموعة القيم الجسمانية، 
 وعة القيم المتنوعة.مجموعة القيم الترويحية، ومجموعة القيم العملية، مجموعة القيم المعرفية ومجم

( والذي يتعلق بأبعاد 72، ص 1988وأما تصنيف علي خليل مصطفى أبو العينين ) 
شخصية ااٍلنسان وجو انبها من وجهة نظر اإلسالم ويشمل: البعد المادي، البعد الخلقي، البعد 

 العقلي، البعد الجمالي والبعد االجتماعي.
لقيم التربوية للغرض الذي من أجله تم ويستنتج من ذلك أن هناك تصنيفات متعددة ل

التصنيف، وقد اعتمد الباحث تصنيفا استنبطه من دراسات سابقة ومراجعته لألدبيات ذات الصلة 
 بهذه الدراسة، وذلك بما يتفق مع متطلبات هذه الدراسة كما سيرد بيانه في المبحث الثالث.

 الدراسات السابقة:
لت بالتحليل القيم بصفة عامة والقيم التربوية بصفة هناك العديد من الدراسات التي تناو 

خاصة، إال أن الباحث لم يعثر على دراسة تناولت القيم التربوية في األدب النوبي ال سيما الشعر، 
إلى ندرة مثل هذه الدراسات أو ربما عدم وجودها. أما الدراسات  –على حد علم الباحث  -مما يشير 

 في جوانب أخرى فمنها: التي تناولت القيم التربوية
 (:1974. دراسة سهام محمود عبد اللطيف )1

وهي دراسة بعنون: القيم التربوية في الحديث النبوي الشريف. وهدفت الدراسة إلى بيان األثر 
التربوي للقيم من خالل الحديث النبوي الشريف الرتباط ذلك بالجانب الديني باعتبارها نابعة من رأي 

 إلنسان.الدين في تربية ا
اتبعت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي، وتوصلت الدراسة إلى أن هناك قيما دينية تعمل  

 على تحقيق التوازن النفسي والوجداني وتزكية النفس واستشعارها لعظمة اهلل سبحانه وتعالى. 
 (:1995. دراسة سيد احمد طهطاوي )2
آني. وهدفت الدراسة إلى استخراج القيم وهي دراسة بعنوان: القيم التربوية في القصص القر  

التربوية من خالل اآليات القرآنية بوصف هذه القيم هي قيم كل األنبياء والرسل السابقين، وهي منزلة 
 عليهم من اهلل سبحانه وتعالى.

استخدم الباحث المنهج الوصفي وقام بتحليل محتوى القيم التربوية في القصص القرآني.  
تصنيف للقيم شمل ستة ميادين أو مجاالت قيمية، وهي تمثل قيما: وجدانية،  وتوصل الباحث إلى
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أخالقية، عقلية، اجتماعية، جسمانية وجمالية. كما توصل الباحث إلى أن هذه القيم الست مترابطة 
 معا وليست منفصلة عن بعضها البعض.

 (:1997. دراسة إلياس علي عثمان حسن )3
ربوية في محتوى كتاب التربية اإلسالمية للصف الثاني الثانوي وهي دراسة بعنوان: القيم الت 

في السودان. هدفت الدراسة للتعرف على القيم في محتوى مقرر التربية اإلسالمية للصف الثاني 
بالمدارس الثانوية السودانية، ومن ثم ترتيب هذه القيم وتصنيفها ومقارنتها مع األهداف العامة 

 سالمية للصف الثاني الثانوي.والخاصة مقرر التربية اإل
استخدم الباحث المنهج التحليلي في تحليل محاور الكتاب. وتوصل الباحث إلى عدة نتائج  

من أهمها: أن التربية اإلسالمية حظيت برغبة كبيرة لدى طالب المرحلة الثانوية، وجاءت القيم 
ي التصنيف. كما توصلت الدراسة إلى أن المعرفية والعلمية وقيم العقيدة والتوحيد في المرتبة األعلى ف

 طرق المناقشة والحوار والنشاط هي أكثر الطرق إكسابا للقيم التربوية.
 (: 2004. دراسة جامع محمد جامع البدوي )4
وهي دراسة بعنوان القيم التربوية في قصار المفصل. وهدفت الدراسة إلى التعرف على القيم  

ي األسباب والوسائل التربوية التي تعمل على تنمية القيم في التربوية في قصار المفصل، وما ه
 وصايا القرآن الكريم؟ وما مدى تأثير القيم التربوية في القرآن الكريم في سلوك الطالب.

اتبع الباحث المنهج االستنباطي في التعرف على القيم التربوية في قصار المفصل. بعد أن 
سور قصار المفصل أوصى الباحث في دراسته بضرورة االهتمام  استنبط العديد من القيم التربوية من

بتدريس القيم التربوية على مستوى الجامعة، كما أوصى بضرورة تركيز تعليم القيم اإلسالمية في 
المناهج التعليمية في مؤسسات التعليم العام والخاص، وفي كافة وسائط اإلعالم لما لها من أهمية 

 الب.بالغة في توجيه سلوك الط
 (:2010. دراسة منصور نايف العتيبي )5

القيم التنظيمية وأثرها في الممارسات السلوكية لدى طلبة جامعة نجران  وهي دراسة بعنوان:
من وجهة نظرهم ووجهة نظر أعضاء هيئة التدريس. وهدفت هذه الدراسة للكشف عن مستوى القيم 

 ها على الممارسات السلوكية لديهم.التنظيمية لدى طلبة جامعة نجران ومعرفة درجة تأثير 
استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، وتوصلت الدراسة لعدد من النتائج أهمها: أن  

القيم التنظيمية لدى طلبة جامعة نجران تتوافر بدرجة متوسطة، وأن أكثر القيم التنظيمية توافرًا في 
قية، التعليمية، االجتماعية، الجمالية، هذا المستوى من وجهة نظرهم هي القيم الوطنية، األخال
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االقتصادية، الدينية، الفكرية على التوالي. كما أن القيم التنظيمية تؤثر في الممارسات السلوكية 
بدرجة كبيرة، وأن أكثر القيم تأثيرًا من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس هي القيم: الدينية، التعليمية، 

 ية، الفكرية، االقتصادية، الجمالية على التوالي.الوطنية، األخالقية، االجتماع
 (:2011. دراسة الكناني محمد موسى)6
سكرية للصف األول الثانوي ومدى تمثل عوهي دراسة بعنوان: القيم التربوية لكتاب العلوم ال  

الطالب لها. هدفت الدراسة للتعرف على القيم الواردة في محتوى كتاب العلوم العسكرية للصف 
ل الثانوي بالسودان ومدى اكتساب الطالب لهذه القيم ومدى مالءمة هذه القيم لألهداف العامة األو 

 والخاصة للتربية.
استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها: أنه   

العسكرية، القيم  يوجد بمحتوى كتاب العلوم العسكرية للصف الثاني الثانوي القيم: األخالقية،
المعرفية، األمنية، الجهادية، االجتماعية وقيم الشجاعة. كما توصل الباحث إلى أن هناك قدر من 
االتساق بين سلوك الطالب والقيم المتضمنة في محتوى كتاب العلوم العسكرية للصف األول الثانوي 

 وذلك الستجابتهم واكتسابهم لهذه القيم بدرجة كبيرة.
 سات السابقة:خالصة الدرا

يخلص الباحث من استعراض الدراسات السابقة التي تناولت موضوع القيم التربوية، أن جل   
( ودراسة 1997هذه الدراسات تناولت معنى القيم ومفهومها وخصائصها كدراسة إلياس علي عثمان )

 (. 2011الكناني محمد موسى )
لدينية المستمدة من القرآن والسنة النبوية على القيم اركزت الكثير من هذه الدراسات  إن كما  

(، دراسة إلياس 1995(، دراسة سيد احمد طهطاوي )1974كدراسة سهام محمود عبد اللطيف )
 (.2004( ودراسة جامع محمد جامع )1997علي عثمان )

اتساق القيم المتضمنة في المقررات الدراسية مع األهداف إلى الدراسات السابقة  أشارة كما   
(، دراسة منصور 1997خاصة والعامة لتلك المقررات كما جاء في دراسة إلياس علي عثمان )ال

 (.2011( ودراسة الكناني محمد موسى )2004نايف العتيبي )
واستفاد الباحث من الدراسات السابقة في تصنيف القيم، ليتمكن على ضوئها من تحليل القيم   

شاعر جالل عمر، خاصة وأن الكثير من النصوص التي التربوية المتضمنة في النصوص الشعرية لل
استخدمها الشاعر في أشعاره مستمدة من القيم الدينية التي اساسها القرآن الكريم والسنة النبوية 

 الشريفة.
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 المبحث الثالث: الدراسة التحليلية
 مجتمع وعينة الدراسة:

سيرته الشعرية، التي تمثل كل النصوص الشعرية التي ألفها الشاعر جالل عمر طوال م
ناهزت الستين عاما، مجتمع الدراسة. ووفق إحصاء غير دقيق فإن هذه النصوص الشعرية تقارب 

ن (Sudanese onlineمحمد عبد اهلل حرسم في موقع ) المائتي نصا شعريا كما أشار لذلك . وا 
الزمن قبل أن  كانت بعضا من تلك النصوص فقدت بسبب توقف الشاعر عن الكتابة لفترة طويلة من

يعود إليها مرة أخرى. وتقوم جمعية دنقال للتراث النوبي بمجهودات طيبة إلعادة توثيق هذه 
 النصوص، كما أفاد الباحث بذلك رئيس الجمعية محمد عوض.

واختار الباحث عينة مكونة من عشرة نصوص شعرية تمكن من الحصول عليها عن طريق 
ي رئيس الجمعية محمد عوض وأحد أعضائها وهو عبد الرحمن جمعية دنقال للتراث النوبي ممثلة ف

محمد عبد من مجتمع الدراسة باعتماد اإلحصائية التي أوردها  % 5علي خيري. وهذه العينة تمثل 
 والنصوص التي تم تحليلها هي: (.Sudanese onlineاهلل حرسم في موقع )

 . أحفاد ترهاقا )ترهاقا نسجي(.1
 ر محمد شكرنا؟(. محمد هو محمد جالل ابن الشاعر.. ما بك يا محمد؟  )أ2
 . النواة ) فس(.3
 . دعك عن عشرة )دمنقي وليسى(.4
 . بنت الحضر )بندر برو(. 5
 . الطيور ) فوجنجي(. 6
 . البص )باص(. وصف رحلة البص في الصحراء. 7
 . من ننتظر في هذه الدنيا ) نيقا ابا قونجا داقرو إن دنيادر(.الغربة.8
 َم َلم تزورونا وقد مررتم بديارنا؟ ) إرمن أندانجي قشيكرو تو نلوسر مندو أرقي(. . لِ 9

 . غير قادر على أبعاد نظري عنك )أي قفلدق إلكمن دكوما(. 10
 بناء أداة التحليل:

من خالل أدبيات الدراسة التي جمعها الباحث، وبعد اطالعه على عدد من الدراسات السابقة التي 
بوية قام الباحث ببناء أداة التحليل التي استخدمها في تحليل محتوى ومضمون صنفت القيم التر 

النصوص الشعرية للشاعر النوبي جالل عمر بغرض التعرف على القيم التربوية التي تتضمنها تلك 
 النصوص. واستند الباحث في بناء أداة التحليل على ما يلي:
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 بصفة عامة والقيم التربوية بصفة خاصة.. الدراسات السابقة التي تناولت تصنيف القيم 1
. معرفة الباحث بخصائص المجتمع الذي نشأ وتربى فيه الشاعر جالل عمر، وهو 2

المجتمع النوبي، والقيم التي يتمتع بها هذا المجتمع وتتوارثها أجياله منذ القدم جيال بعد 
 جيل.

ألداة التحليل ساعده  . اطالع الباحث على بعضا من هذه النصوص الشعرية قبل إعداده3
 في التعرف على أهم القيم التي يمكن أن تشتمل عليها أداة التحليل.

 ها وترتيبها وتحليلها.ئنيف القيم وبالتالي إمكانية إحصا. سهولة تص4
وقد توصل الباحث من خالل المعايير السابقة إلى أداة لتحليل محتوى النصوص الشعرية 

 لى القيم التربوية التي تضمنتها. للشاعر جالل عمر بهدف التعرف ع
وتضم هذه األداة أربعة مجاالت رئيسية كل مجال منها يشمل أربع قيم تربوية وبذلك يكون 

 مجموع القيم التربوية التي تشملها األداة ست عشرة قيمة تربوية، وذلك على النحو التالي:
  أ. مجال القيم التربوية الدينية:

 وهي:ويضم هذا المجال أربع قيم 
 . اإليمان 1
 . التقوى والزهد.2
 . ممارسة الشعائر الديتينة.3
 . األمر بالمعروف والنهي عن المنكر.4

 ب. مجال القيم التربوية األخالقية:
 ويضم هذا المجال أربع قيم وهي:

 . الصدق واألمانة.1
 . الرحمة والتسامح.2
 . الكرم واإليثار.3
 . الصبر والتحمل.4

 االجتماعية والوطنية: ج. القيم التربوية
 ويضم هذا المجال أربع قيم وهي:

 . التعاون والتكافل.1
 . العالقات األسرية واالجتماعية.2
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 . حب الوطن علو الهمة.3
تقان العمل.4  . تقدير وا 

 د. القيم التربوية الثقافية والجمالية:
 ويضم هذا المجال أربع قيم وهي:

 . العلم والتعلم.1
 . تراث األجداد2
 الطبيعة والجمال. .3
 . الترويح عن النفس.4

وبعد ذلك قام الباحث بإحصاء القيم التربوية الواردة في النصوص الشعرية المختارة لشاعر 
النوبة جالل عمر وصنفها وفقا ألداة التحليل، حيث اعتبر الباحث كل مفردة أو عبارة تدل صراحة 

التصنيف الذي اعتمده. ومن ثم تم إحصاء كل القيم أو ضمنا على قيمة من القيم التربوية الواردة في 
ها حسب أداة التحليل التي تضم التربوية الواردة في النصوص الشعرية للشاعر جالل عمر وتصنيف

عشرة قيمة تربوية. وتم حساب النسب المئوية لكل قيمة من هذه القيم استنادا إلى كل مجال وفقا  ست
، وفي ةترتيب القيم في كل مجال على حد تم لدراسة. كمالمجاالت التصنيف المعتمدة في هذه ا

 المجاالت األربع مجتمعة، وذلك من حيث أكثر القيم تكرارا ونسبة.
 تحليل القيم التربوية الدينية:

 ( يبين تحليل القيم التربوية الدينية1جدول رقم )
 الترتيب النسبة % التكرار القيم التربوية الدينية رقم
 1 63.4 45  والوالء لهاإليمان باهلل 1
 2 16.9 12 التقوى والزهد 2
 3 11.3 8 ممارسة الشعائر الدينية 3
 4 8.4 6 األمر بالمعروف والنهي عن المنكر 4
  100 71 المجموع 

 (2015المصدر: )بيانات الدراسة، 
ص ( أعاله والذي يتضمن تحليل القيم التربوية الدينية في النصو 1يتضح من الجدول رقم )

الشعرية لشاعر النوبة جالل عمر، والذي يشمل جانبي العقيدة والعبادة، أن القيم التربوية اإليمانية 
من قيم  % 63.4هي أكثر القيم ورودا في النصوص الشعرية المختارة للشاعر حيث بلغت نسبتها 

االت األربع هذا المجال، ليس هذا فحسب بل أنها تمثل أعلى نسبة على مستوى جميع القيم في المج
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، أي ما يقارب خمسها. واألمثلة على ذلك كثيرة منها قول الشاعر: نعرف اهلل ونؤمن %19.7بنسبة 
به عندما نأكل البلح ونرمي هذه النواة الصغيرة ) كورمندو بنتي كلكرو  فس كناتو دان أر أركرو(. 

علق. وقد قالت العرب  سبحان اهلل الذي خلق النخلة من هذه النواة الصغيرة، وخلق اإلنسان من
 قديما: إن البعرة تدل على البعير، واألثر يدل على المسير، وهذا الكون يدل على خالق قدير. 

، ويبدو ذلك جليا في وصيته البنه محمد إذ يقول:  %16.9تليها قيمة التقوى والزهد بنسبة 
 ال تحتفظ بما زاد عن حاجتك ) إدتن ماق ويكي وير دلن بميريمي(. 

يدل على سمو القيم اإليمانية للشاعر وفي بيئته التي نشأ فيها، وال يكاد يخلو نص  وهذا
شعري للشاعر من قيمة إيمانية ومثال ذلك قوله: دعك عن ثمانية، تسعة او عشرة، نحن نستضيف 
جيشا بعون اهلل ومشيئته ) إدوا سكود دمنقي وليسي كل قونقي أر آرو أرتي قونون(، حيث يتضح هنا 

 عمل مربوط بالمشيئة األلهية، وهذا يدل على عمق القيم اإليمانية. أن كل
وتأتي قيمة ممارسة الشعائر الدينية والحض عليها في المرتبة الثالثة، وباألخص أداء الصالة 
ال سيماء صالة الفجر ومن ذلك قوله: إن بناتنا يصلين الفجر مبكرا ثم يجلسن عند الصاج لصنع 

بروي جور تيقرن قمنجي قونون(. كما أنه يؤكد على الخضوع والخشوع في الطعام ) بجي سقدد أن 
الصالة حيث يقول: أدي صلواتك بخشوع ) إن سقدرتتي مسوتر سقدي(. ويربط الشاعر بين هذه 
القيمة وبر الوالدين خاصة األم حيث يقول تكملة للشطر السابق: بر والدتك )إنيندو باال(، وخص 

 هذه أعلى قيم اإليثار. األم ولم يشر إلى نفسه و 
، % 8.4وتأتي قيمة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المرتبة الرابعة واألخيرة بنسبة  

ن لم ترد األوامر والنواهي الصريحة كثيرا في نصوص الشاعر إال أنها وردت ضمنا في كثير من  وا 
س )أجلن بنجتي تكون قردى أتا المواضع منها قول الشاعر: ال تغتاب الناس وتنقل الحديث بين النا

 اندو مندو جو ويريمي(. 
ويرى الباحث أن قلة األوامر والنواهي تدل على األسلوب الراقي في التربية الذي يتبعه 
النوبيون، حيث يستخدمون اسلوب النصح واإلرشاد والقدوة الحسنة في التربية، حيث يوصي الشاعر 

وأهم : )أكرينجي برر أوسنمنقون أن تود تدو فاال(. وهنا ابنه أن يكون قدوة ألقرانه وال يكون أس
عبارة: يا بني )أن تود(، مأخوذة من اسلوب األنبياء في التربية ومخاطبة األبناء، ومن ذلك قول 

. ولقمان عليه 5يعقوب ليوسف عليهما السالم : )يا بني ال تقصص رؤياك على إخوتك( يوسف: 
ذ قال لقمان إلبنه وهو  .13يعظه يا بني ال تشرك باهلل( لقمان:  السالم: )وا 
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 Gilbertوأشاد أحد علماء التربية الغربيين في مطلع الخمسينات، وهو جلبرت هيت )
Hightet, 1950  ( في كتابه فن التدريس )The Art of Teaching  حينما قال: أن رجل )

باء المتحضرين في أكثر مدن بطريقة أفضل من كثير من اآل هتربية أبنائالقبيلة في السودان يستطيع 
 العالم تحضرا. 

"A Sudanese tribesman, a jivaro Indian, a Borneo highlander trains his children 

far more purposefully and far successfully than many fathers in the mightiest cities of the 

civilized world".  

 خالقية:تحليل القيم التربوية األ
 ( يبين تحليل القيم التربوية األخالقية2جدول رقم )

 الترتيب النسبة % التكرار القيم التربوية األخالقية رقم
 3 16.7 8 الصدق واألمانة 1
 4 12.5 6 الرحمة والتسامح 2
 1 43.7 21 الكرم واإليثار 3
 2 27.1 13 الصبر والتحمل 4

  100 48 المجموع
 (2015الدراسة، المصدر: )بيانات 

( أعاله أن قيم الكرم واإليثار 2أما فيما يتعلق بالقيم التربوية األخالقية، فيظهر الجدول رقم )
, وهذا ليس بمستغرب على المجتمع النوبي % 43.7أحتلت المرتبة األولى في القيم األخالقية بنسبة 

ان وخارجه كرم أهل الشمال، الذي اشتهر بالكرم واإليثار منذ القدم، ومعروف على مستوى السود
ويقول جالل عمر: إننا نستضيف جيشا دعك عن عشرة. ) دمنقي وليسى كلقن أر آرو أرتي 
قونون(. ويقول أيضا: أن الديوك تصيح داخل قفصها عند سماع صوت الضيف، وكأنها ترحب به ) 

 كقلولي أريرن قوقر اشكرتن اقري قونون(. 
، إذ عرف النوبيون % 27.1صبر والتحمل بنسبة بلغت تليها في المرتبة الثانية قيم ال

بصبرهم وجلدهم، وقوة وتحملهم، وقالت إحدى بنات شعيب عن موسى، وهو من هذه البالد، عليهما 
. ويقول جالل عمر 26السالم: )يا أبتي استأجره إن خير من أستأجرت القوي األمين( القصص: 

يخيفون الرمال الزاحفة )سيوقي أر هليرو(، وأكثر واصفا رحلة البص في الصحراء أنهم من قوتهم 
من ذلك أنهم من قوتهم يحيرون الجان )جانجي أر حيريرو(. ورغم ذلك فإنهم يصبرون على كل تلك 
المتاعب والصعاب واألهوال التي واجتهم فينسوا تماما كل ذلك فيستأنفوا الرحلة من جديد في اليوم 

 أيوى تن أصلقي امبل بتيرو(.  التالي: )من وجاد أر نلسو ملى سوتر
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وجاءت قيم الصدق واألمانة في المرتبة الثالثة، والنوبيون معروفون بصدقهم وأمانتهم، 
ويوصي جالل أبنه بقول الصدق واالبتعاد عن الكذب مهما كان فيقول: لو كان الكذب داؤك وأنت 

ي(. ويقول أيضا: ال تقل إال في سكرات الموت فال تشربه )مرسون أن تود دواكن سكرادر ألكن نيريم
ن أدى ذلك لقتلك ) وال أكي ويرن بيرى دلكن حقمنل ويكي ويريمي(.  الحق وا 

، حيث يقول الشاعر % 12.5أما قيم الرحمة والتسامح فقد احتلت المرتبة الرابعة بنسبة 
نسنجي؟ مخاطبا أحفاد ترهاقا: هل أنتم بخير يا أحفاد ترهاقا؟ كيف حالكم؟ )سرن آقروا ترهاقان 

ارسى إر ويى بوروا؟(. يسأل عن حالهم إن كانوا بخير في السراء والضرراءوفي الضيق والفرج: )ان 
دولو شورو اوسر سرر وورويكي جمي البوروا؟(. وفي موضع آخر يعبر الشاعر عن عفوه البنه 

ي دولو قائال: سامحتك في كل ما يخصني، لكن المهم رضاء اهلل ) أن حقكي أي آفيروسكوري ارتند
 ترن ضروري(.

 تحليل القيم التربوية االجتماعية والوطنية:
 ( يبين تحليل القيم التربوية االجتماعية والوطنية3جدول رقم )

 الترتيب النسبة % التكرار القيم التربوية االجتماعية والوطنية رقم
 1 28.6 18 التعاون والتكافل 1
 4 19.0 12 العالقات األسرية واالجتماعية 2
 2 27.0 17 حب الوطن  وعلو الهمة 3
 3 25.4 16 تقدير واتقان العمل 4

  100 63 المجموع
 (2015المصدر: )بيانات الدراسة، 

(  أعاله، والذي يستعرض تحليل القيم التربوية االجتماعية والوطنية، 3من الجدول رقم )
 28.6التربوية في هذا المجال بنسبة يستنتج أن قيم التعاون والتكافل تحتل المرتبة األولى في القيم 

. إذ إن العمل معظمه يتم في جماعة سواء في الزراعة أو الحصاد، أو الزواج وغيره. وعرفت بالد %
النوبة النفير منذ القدم. يقول الشاعر جالل عمر: أن فروعنا متعددة لكن الجذر واحد، على ان 

قلي دقرين اورسي ويرن بالكومنقن بيروس ارقن  نحافظ على هذه الوحدة وال ندعها تضيع فنتفرق )أن
دييرو(. ويقول الشاعر في موضع آخر: هيا  رجاال ونساء عودوا إلى وطنكم وأزرعوا أرض األجداد 
بالنخيل )امبل بداوي ان اين اوقج جو انو كولر بنتي شقج(. إلى أن يقول: سنجتمع سويا ويساعد 

 وقر ور ويكي تملو(.القوي الضعيف )بجمى تيق ايقلقي نلو جقد ك
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، ورغم أن النوبيين %27وفي المرتبة الثانية تتأتي قيم حب الوطن وعلو الهمة بنسبة 
هاجروا وانتشروا في شتى بقاع األرض، إال أن شوقهم لوطنهم الكبير والصغير متدفق. والشاعر 

وطن والبلد جالل عمر تغرب كثيرا داخل السودان وخارجه، وكتب كثيرا من األشعار في الشوق لل
واإلعالء من شأنه والعمل على تقدمه ورفعته. ومن تلك القصائد قصيدة الطيور المهاجرة 
)فوجنجي(.والتي حث من خالل رمزيتها المهاجرين العودة للديار وتعمير أرض األجداد. وكذلك 

 ضمت قصيدة أحفاد ترهاقا )ترهاقا نسنجي( قيما وطنية نبيلة.
تقان ال ، حيث يقدس النوبيون % 25.4عمل في المرتبة الثالثة بنسبة وجاءت قيم تقدير وا 

العمل اليدوي ويتقنون فنون األعمال المختلفة، إذ يقول الشاعر: أنه لم يكن لهم هم في الدراسة حيث 
أنهم يجرفون األرض ويزرعونها ) هوقي كوكمن أر قرادر  سلو تبرو واسو نادر(. ويقول الشاعر 

 كسل وهيا للعمل )ورويدو تر قي قونجي منق نشبى أهون امبلوي يال(.أيضا أتركوا االتكال وال
وأفرد الشاعر قصيدة بكاملها للحديث عن قيم عمل المرأة هي بنت الخضر )بندر برو( نظرا 
ألهمية تربية البنت وتدريبها على أعمال البيت حيث تقوم البنت من الفجر، وكذلك قصيدة دعك عن 

قول مخاطبا بنت الحضر: هل تستطيعين إزالة الحشائش من مزارع عشرة )دمنقي وليسي(. حيث ي
 البامية؟ وهل تستطيعين طحن الدقيق بالرحى ) اسكى اوي تور قيد جورنا ان رحايقد ايوقي نورنا(.

ثم تأتي القيم اإلجتماعية وقيم العالقات األسرية في المرتبة الرابعة في هذا المجال وبنسبة 
الوالدين، خاصة األم حيث يقول الشاعر موصيا ابنه: كن بارا بوالدتك ، ومن ذلك طاعة %19بلغت 

)انيندو باال(. وأوصى ابنه كذلك بتلبية طلبات األسرة دون ضجر )اكي اشندن كلتنقون قري اسونقون 
بود جو تاال(. وتظهر القيم االجتماعية في مراسم الزواج التي وصفها الشاعر في العديد من 

 ليباركوا له )جمى تا امبسي باركيرن(. ناالخوان يجتمعو  المواضع ومن ذلك أن
 تحليل القيم التربوية الثقافية والجمالية:

 ( يبين تحليل القيم التربوية الثقافية والجمالية4جدول رقم )
 الترتيب النسبة % التكرار القيم التربوية الثقافية والجمالية رقم
 3 25.5 12 العلم والتعلم 1
 1 36.2 17 دتراث األجدا 2
 2 27.7 13 الطبيعة والجمال 3
 4 10.6 5 الترويح عن النفس 4

  100 47 المجموع
 (2015المصدر: )بيانات الدراسة، 
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( فيشمل القيم التربوية الثقافية 4أما المجال الرابع واألخير كما يظهر من الجدول رقم )
. وقصيدة أحفاد % 36.2ذا المجال بنسبة والجمالية، واحتلت قيم تراث األجداد المرتبة األولى في ه

 ترهاقا )ترهاقا نسجنجي( مليئة بهذه القيم. 
، يقول الشاعر واصفا الخضرة % 27.7تليها قيم الطبيعة والجمال في المرتبة الثانية بنسبة 

والجمال: إن كانت مخضرة ويانعة سيستمتع بها الحاضرون )بودي دسن قبقبي بون اكني آقلي 
قائال: ان ازهرت واثمرت سيجدها ويستمتع بها ابناء األجيال القادمة )اقيقي اولي  بتلن(. ويمضي

 كشي سوكيداكن انباقر تالي بي ايلن(.
، وبالرغم من أن الشاعر ذكر في % 25.5واحتلت قيم العلم والتعلم المرتبة الثالثة بنسبة 

الدراسة )هو قي كوكمن أر غير موضع عدم اهتماهم بالدراسة، وايثارهم للعمل في المزرعة على 
نما يقصد به جميع أشكال التعلم  قرادر( إال أن الباحث ال يقصد بالعلم والتعلم، التعليم النظامي. وا 

لزراعة والبنت تتعلم التي تحدث للفرد نتيجة احتكاكه المباشر بمجتمعه. فالطفل يتعلم من والده فنون ا
( حين وصف رجل  Gilbert Highet, 1950وهذا يؤكد ما اورده جلبرت هيت ) شؤون البيت.

القبيلة في السودان بأنه يدرب ابنه بطريقة أنجح مما يقوم به رجل متحضر في الغرب، كما سبق ان 
 ورد في سياق هذه الدراسة.

، فبعد يوم من % 10.6أما قيم الترويح عن النفس فاحتلت المركز الرابع واألخير بنسبة 
لنفس، حيث ورد في األثر روحوا القلوب ساعة بعد ساعة، فإن عمل شاق البد من الترويح عن ا

القلوب إذا كلت ملت. وفي ذلك يقول جالل عمر: إذا حل المساء اضربوا السوط، ويعتبر ضرب 
السوط من األلعاب الترويحية المميزة، ثم ارقصوا )شاري كرى توق بان ورج(. ويقول أنه جالس في 

 : )بوشن اقوق ار كوشر افرو بانتي تيبن باركيرن(.الحفل مساء والرقص مستمر يباركون
 تحليل القيم التربوية في المجاالت األربعة مجتمعة :

 ( يبين تحليل القيم التربوية في المجاالت األربعة مجتمعة5جدول رقم )
 الترتيب النسبة % التكرار المجال رقم
 1 31.0 71 القيم التربوية الدينية 1
 3 21.0 48 خالقيةالقيم التربوية األ 2
 2 27.5 63 القيم التربوية االجتماعية والوطنية 3
 4 20.5 47 القيم التربوية الثقافية والجمالية 4

  100 229 المجموع
 (2015المصدر: )بيانات الدراسة، 
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نخلص من هذا التحليل للقيم التربوية المتضمنة في شعر جالل عمر كما يظهر من الجدول 
، تلتها % 31قيمة وبنسبة  71ن القيم التربوية الدينية احتلت المرتبة األولى بعدد ( أعاله أ5رقم )

، ثم القيم التربوية األخالقية بعدد % 27.5قيمة وبنسبة  63القيم التربوية االجتماعية والوطنية بعدد 
 .% 20.5قيمة وبنسبة  47وأخيرا القيم التربوية الثقافية والجمالية بعدد  % 21قيمة وبنسبة  48

 المبحث الرابع: النتائج والتوصيات

 أوال: النتائج:
ومن تحليل محتوى القيم في النصوص الشعرية لشاعر النوبة جالل عمر تخلص الدراسة 

 النتائج التالية في ضوء أسئلة الدراسة التي وردت في صدرها: إلى
 حتاجها الفرد والمجتمع. . أن النصوص الشعرية للشاعر جالل عمر مليئة بالقيم التربوية التي ي1
. احتلت القيم الدينية للمرتبة األولى في القيم المتضمنة في النصوص الشعرية للشاعر جالل 2

 عمر.
 . جاءت القيم االجتماعية والوطنية في المرتبة الثانية في المحتوى الشعري للشاعر جالل عمر.3
 صوص الشعرية لجالل عمر.. جاءت القيم األخالقية في المركز الثالث في محتوى الن4
 . احتلت القيم الثقافية والجمالية المركز الرابع في محتوى النصوص الشعرية للشاعر جالل عمر.5
 . يتمسك المجتمع النوبي الدنقالوي بتلك القيم التربوية السمحة كما يظهر من وصف الشاعر.6

 ثانيا التوصيات:
 وعلى ضوء هذه النتائج يوصي الباحث بما يلي:

. جمع وتوثيق كل النصوص الشعرية للشاعر جالل عمر وكتابتها بالحرف النوبي والعربي ليستفيد 1
منها الجيل الجديد، خاصة وان هناك مجهودات ثرة  ومميزة في هذا المجال قام بها فريد مكاوي 

 (.2015و 2012( و الشفيع الجزولي )2006وكمال حسن اورباوي )
ديد حتى يتمسك بها ويحافظ عليها، وذلك من خالل تضمينها في . إبراز هذه القيم للجيل الج2

 المنهج الدراسي وعكسها من خالل وسائط واجهزة اإلعالم المختلفة.
. تضمين هذه النصوص الشعرية ضمن النصوص األدبية التي تدرس في المدارس والجامعات من 3

 ات ذات الصلة.خالل تدريس األدب النوبي في مقررات األدب في الكليات والمؤسس
. فتح كلية أو قسم على األقل في جامعة دنقال يهتم بالدراسات النوبية، وتدريس اللغة، ومن خاللها 4

 يمكن دراسة هذه القيم ومن ثم نشرها.
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. إجراء المزيد من الدراسات والبحوث في هذا المجال الخصب خاصة بعد  ان يتم جمع وتوثيق 5
 عمر.النصوص التي الفها الشاعر جالل 
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 أثر تحريك اللسان والشفتين على بعض األحكام الشرعية
 د. سارة بنت عبد المحسن بن سعيد

 أستاذ الفقه المساعد بقسم الدراسات اإلسالمية بجامعة الملك سعود
 المستخلص

مــه علــى بعــض األحكــام الشــرعية التــي أثــر تحريــك اللســان والشــفتين مــن عدالــى بيــان البحــث يهــدف 
من  تحتاج إلى النطق، ومن باب التنبيه والتذكير بأحكام شرعية مهمة تتعلق بتحريك اللسان والشفتين

قراءة القرآن سواًء أكانت في الصالة السرية أم في خارج الصـالة، وهـل تعـّد هـذه الطريقـة قـراءة للقـرآن 
، ومــاذا تســمى هــذه -صــلى اهلل عليــه وســلم-د بهــا مــن النبــي ينــال بهــا األجــر والثــواب للقــراءة الموعــو 

القراءة؟ وكذلك الحكم فيمن حلف وأراد أن يستثني بقلبه ولم تتحرك شفتاه هل يصح ذلك أو ال ؟ وهل 
يشـــترط فـــي الطـــالق تحريـــك الشـــفتين لكـــي يقـــع، وعلـــى القـــائلين بلـــزوم تحريـــك الشـــفتين فـــي األحكـــام 

 .طق هل يشترط إسماع المرء نفسه أو ال ؟الشرعية التي البد فيها من الن
Abstract 

The research aims to explain the effect of moving the tongue and lips or not 

on some of the legal provisions that need pronunciation, and as a matter of 

alerting and recalling important legal provisions related to moving the 

tongue and lips for reading the Qur’an, whether it is in selint prayer or speak 

out the prayer, and is this way a reading of the Qur’an gets It has the reward 

and reward for the promised reading from the Prophet - may God bless him 

and grant him peace - and what is this reading called? The same applies to 

the one who swore and wanted to exclude his heart and his lips did not 

move. Is this true or not? Is it required in the divorce to move the lips in 

order to fall, and those who say it is necessary to move the lips in the legal 

provisions in which it must be pronounced Is it required to hear one's own or 

not? 

 مقدمـــــــــــــةال
إن الحمد هلل نحمده ونستعينه، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده اهلل فال 

له، وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له، وأشهد أن محمدا عبده مضل ومن يضلل فال هادي 
 ورسوله صلى اهلل عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليًما كثيًرا ، أّما بعد:

فمن المقرر في قواعد اللغة العربية أن الكالم هو: اللفـظ المركـب المفيـد فائـدة يحسـن السـكوت عليهـا، 
لمشــتمل علــى بعــض الحــروف الهجائيــة، واللفــظ المفيــد يســمى قــواًل، وأن تعريــف اللفــظ هــو: الصــوت ا

والكلمة تسمى قواًل، وعلـى قـولهم بـأن الكـالم هـو اللفـظ؛ دليـل علـى أن اإلنسـان إذا أجـرى الكـالم علـى 
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قلبه ولم تتحرك به شفتاه، وال لسانه، فإنه ال يعتبر ما جاء بـه قـواًل، وال كالمـًا وال قـراءة، فـالكالم الـذي 
على القلب بال تحرك اللسان والشفتين يعتبر تـأماًل، ويعتبـر تفكـرًا وتـدبًرا  ونظـًرا، لكـن ال يـدخل  يجري

فــي دائــرة مســمى الكــالم وال القــول، ألن الكــالم والقــول البــد فيهمــا مــن تحــرك اللســان والشــفتين إال مــن 
 يسمى كالمًا وال قواًل.عارض ال يستطيع المرء معه من إظهار ذلك إال باإلشارة أو اإليماء، الذي ال 

علــى مراتــب وأحــوال؛ وأولــى هــذه  -عــز وجــل-ومــن المقــرر أيضــًا عنــد علمــاء الشــريعة أن ذكــر اهلل 
ليهـا: أن تالمراتب وأعالها: أن يذكر اإلنسان ربه بقلبه ولسانه، وأن يكون حاضرًا عماًل بجوارحـه، ثـم 

اكـًرا بقلبـه بـال لسـان، وأدنـى المراتـب أن يكـون يكون ذاكًرا بقلبه ولسانه، وتليها في المرتبة: أن يكون ذ
 ذاكًرا بلسانه من غير حضور للقلب.

وبناء على تقرير هذه القواعد، يمكن القول بأنـه إذا جـرى اإلنسـان الكـالم فـي بعـض األحكـام الشـرعية 
ن وال على قلبه كأن يجري آيات القرآن على قلبه وينظر إليها بعينه فقط، ولكن لم يتحـرك بألفـاظ القـرآ

حروفه، ال لسانه، وال شفتاه، فإنه ال يعتبر في لغة العرب قارًئا وال متكلًما؛ ألن من أراد أن يدخل فـي 
: " مـن قـرأ القـرآن فلـه بكـل حـرف آيـة عشـر حسـنات، وال أقـول:  -صـلى اهلل عليـه وسـلم -قول النبي 

القرآن وحروفه شفتاه ولسانه،  البد أن تتحرك بآيات، و (1) الم عشر ولكن ألف والم وميم ثالثون حسنة"
ن لم يصدر منه صوت على خالف بين العلماء في ذلك؛ ألن تحريك الشفتين واللسان مطلب  حتى وا 

، (2) يقـول فـي الحـديث القدسـي: " أنـا مـع عبـدي حيثمـا ذكرنـي وتحركـت بـي شـفتاه" -جل وعـال-واهلل 
عـــز -، ومعيـــة اهلل -ســـبحانه وتعـــالى-فحينئـــذ يمكـــن القـــول بـــأن تحريـــك الشـــفتين هـــو الزم لمعيـــة اهلل 

ال تكون مع اإلنسان إال مع حضور تحريك اللسـان والشـفتين، والـذكر القلبـي يحمـد المـرء عليـه  -وجل
، (3) يقول في الحديث القدسي: " من ذكرني فـي نفسـه ذكرتـه فـي نفسـي" -عز وجل-ويثاب؛ ألن اهلل 

لطمأنينــة بمقــدار حضـور القلــب، أمــا بالنســبة فالمقـام مقــام حمــد ال مقـام تحصــيل، ويلحــق بالقلــب مـن ا
للحمايـــة والحـــرز وتحقـــق التعبـــد فـــي ذلـــك فـــي األحكـــام الشـــرعية مـــن قـــراءة للقـــرآن فـــي داخـــل الصـــالة 
وخارجها، وعتق، واسـتثناء فـي اليمـين ونحـوه، ال يكـون ذلـك إال بتحريـك اللسـان والشـفتين وهـذا ظـاهر 

 .وأصحابه -صلى اهلل عليه وسلم-في فعل النبي 
                                                           

(، قال الحاكم : هذا حديث صحيح اإلسناد ولم 373/ 3(، والبيهقي في شعب اإليمان )130/ 9( أخرجه الطبراني في المعجم الكبير  )(1
 (.755/ 1يخرجاه، انظر: المستدرك على الصحيحين للحاكم )

رضي اهلل -/ عن أبي هريرة  16/ القيامة ( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التوحيد، باب قول اهلل تعالى } ال تحرك به لسانك { (2
 (.2735/ 6) -عنه
: 706(، برقم: )2694/ 6/ ) 28( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التوحيد،  باب قول اهلل تعالى } ويحذركم اهلل نفسه { / آل عمران (3
6.) 
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 وتكمن أهمية هذا البحث: 
أنــه يتعلــق بأحكــام شــرعية مهمــة تتصــل بحيــاة المــرء اليوميــة، وتتعلــق ببيــان الفــرق بــين القــراءة القلبيــة 
والقــراءة اللســانية، ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن أثــر فــي األحكــام الشــرعية مــن حيــث الصــحة والــبطالن، 

يضاح ما يقع فيه بعض المسلمين من اإلشكاال  ت في أحكامهم الشرعية. والثواب، وا 
 

 مشكلة البحث: تظهر مشكلة البحث في اإلجابة عن األسئلة اآلتية: 
 ما الفرق بين القراءة القلبية واللسانية؟ -
هـل يشــترط تحريــك اللســان والشـفتين مــن عدمــه فــي بعــض األحكـام الشــرعية التــي تحتــاج إلــى  -

 النطق؟ 
 ة؟ ما أثر تحريك اللسان والشفتين في األحكام الشرعي -
 هل يشترط إسماع المرء لنفسه في التلفظ باألحكام؟ -

 الدراسات السابقة: 
لم أجد من كتب حـول هـذا الموضـوع مـن الدراسـات السـابقة كبحـث مسـتقل إال عبـارة عـن مجمـوع مـن 
الفتــاوى ذكرهــا العلمــاء فــي مــواقعهم اإللكترونيــة، وفــي هــذا البحــث جمعــت المســائل ومــا يترتــب عليهــا، 

 لعلماء فيها واستداللهم والراجح منها وسبب الترجيح. مبينة أقوال ا
 أهداف البحث: 

 بيان معنى الكالم، والقول، والقراءة، عند علماء اللغة وأهل االصطالح.-1
 اظهار الفرق بين القراءة القلبية واللسانية، بالنسبة لقدرة المكلف -2
 انية ، من حيث الصحة والبطالن والثواب. بيان األثر المترتب على القراءة القلبية والقراءة اللس -3
ــتهم وســبب الخــالف، ومناقشــة األدلــة -3 ، والتــرجيح بــين -إن وجــد-بيــان أقــوال الفقهــاء، ومســتند أدل

 األقوال.
 منهج البحث: 

اتبعــت فــي هــذا البحــث المــنهج الوصــفي االســتقرائي التحليلــي بتتبــع أقــوال العلمــاء وأدلــتهم ومناقشــتها، 
    والراجح من األقوال. وبيان سبب الخالف

 البحث:  خطة
 :وخاتمة وثالث مباحث، وتمهيد، مقدمة، على: البحث يشتمل
جراءاته، وخطة البحث.  والدراسات ومشكلته، البحث، أهمية :وفيها المقدمة  السابقة، ومنهج البحث وا 
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 التمهيد: وفيه تعريف القراءة واشتمل على ثالثة فروع: 
 اءة لغة.الفرع األول: تعريف القر 

 الفرع الثاني: تعريف القراءة في اصطالح الفقهاء. 
 الفرع الثالث: تعريف القراءة في اصطالح علماء القراءات. 

 المبحث األول: القراءة بالقلب دون تحريك اللسان والشفتين، وفيه مطلبان: 
  المطلب األول: القراءة بالقلب دون تحريك اللسان والشفتين للقادر على القراءة.

 المطلب الثاني: القراءة بالقلب دون تحريك اللسان والشفتين لغير القادر على القراءة. 
ن لم يسمع نفسه.  المبحث الثاني: االكتفاء في القراءة بالحروف وا 

ســماع المــرء  المبحــث الثالــث: األثــر المترتــب علــى القــول بوجــوب تحريــك اللســان والشــفتين بــالقراءة وا 
 نفسه وفيه مطالب: 

 لب األول: قراءة الحائض للقرآن بدون مس.المط
 المطلب الثاني: الطالق بمجرد النية دون تلفظ اللسان به.
 المطلب الثالث: االستثناء في اليمين دون تلفظ اللسان به. 

 الخاتمة : وفيها أهم النتائج والتوصيات .
 فهرس المصادر والمراجع  

 ة فروع: وفيه تعريف القراءة ويشتمل على ثالث: التمهيد
 الفرع األول: تعريف القراءة لغة.

ًرا، َنَطـَق ِبهَـا َأْو لَـْم اْلِقَراَءُة ِفي اللَُّغِة: تأتي بمعنى التِّاَلَوُة، ُيَقال َقَرَأ اْلِكَتاَب ِقَراَءًة َوُقْرآًنا: َتَتبََّع َكِلَماِتِه َنَظـ
 َيْنِطْق.

ِظَها َعْن َنَظٍر َأْو َعْن ِحْفٍظ َفُهَو َقاِرٌئ، َواْلَجْمُع ُقرَّاٌء، َوَقَرَأ السَّاَلَم َعَلْيـِه َوَقَرَأ اآْلَيَة ِمَن اْلُقْرآِن: َنَطَق ِبَأْلَفا
 ِقَراَءًة: َأْبَلَغُه ِإيَّاُه، َوَقَرَأ الشَّْيَء ُقْرًءا َوُقْرآًنا: َجَمَعُه َوَضمَّ َبْعَضُه ِإَلى َبْعٍض.

 ُه، َواْسَتْقَرَأُه: َطَلَب ِإَلْيِه َأْن َيْقَرَأ، َوَقاَرَأُه ُمَقاَرَأًة َوِقَراًء: َداَرَسُه.َواْقَتَرَأ اْلُقْرآَن َواْلِكَتاَب: َقَرأَ 
 َواْلَقرَّاُء: اْلَحَسُن اْلِقَراَءِة؟

وقد تطلق على الصالة؛ ألن فيها قراء ، تسميًة للشيء ببعضه وعلى القراءة نفسها يقال: قرأ يقرأ  
 .(4)عال من القراءة، وقد تحذف الهمزة منه تخفيًفا فيقال: قرآنقراءة وقرآًنا، واالقتراء افت

                                                           

(، مختـار الصـحاح، 722/ 2(، والمعجـم الوسـيط )49/ 1(، القاموس المحيط  للفيروز آبـادي ) 1/128( انظر: لسان العرب البن منظور)(4
 ( مادة )قرأ(.249للرازي )ص 
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 الفرع الثاني: تعريف القراءة في اصطالح الفقهاء: 
القراءة في اصطالح  الفقهاء عرفوها بأنها : َتْصِحيُح اْلُحُروِف ِبِلَساِنِه ِبَحْيُث ُيْسِمُع َنْفَسُه، َوِفي َقْوٍل 

ْن َلْم ُيْسِمْع َنْفَسهُ   .(5)َواِ 
 الفرع الثالث: تعريف القراءة في اصطالح علماء القراءات:

 :القراءة في اصطالح علماء القراءات عرفوها بعدة تعريفات من أبرزها 
 (6)عرفت بأنها: )علم يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن (.-1
رق أدائهــا اتفاًقــا وعرفــت بتعريــف آخــر بأنهــا )علــم يعــرف بــه كيفيــة النطــق بالكلمــات القرآنيــة، وطــ -2

 (7)واختالًفا، مع عزو كل وجه إلى ناقله(. 
وعرفها بعض الباحثين بأنها: )هي كل نشـاط ُلغـوي يقـوم بـه اإلنسـان بقلبـه أو بجوارحـه؛ فتشـمل:  -3

  (8)القراءة بالقلب، والعين، واللسان، واألذن، واللمس( .
ألنـــه تعريـــف جـــامع مـــانع، وفيـــه إشـــارة  والتعريـــف المختـــار مـــن هـــذه التعريفـــات: هـــو التعريـــف الثـــاني؛

 لمواضع االختالف واالتفاق والعزو إلى الناقل.
من خالل النظر إلـى التعريفـات يتبـين أن القـراءة تختلـف بحسـب النطـق بـالحروف وتحريـك اللسـان    

 تسـمى والشفتين؛ فـإذا كانـت القـراءة بـالعين أو بالقلـب فقـط دون تحريـك اللسـان والشـفتين لغيـر العـاجز
 بالقراءة القلبية أو السرية، أو القراءة بالنظر، أو القراءة الصامتة.

ذا كانت القراءة بتحريـك اللسـان والشـفتين فإنهـا تسـمى بـالقراءة اللسـانية، وعلـى كلتـا القـراءتين تترتـب  وا 
 أحكام شرعية، ولها آثارها عند العلماء. 

 ني القراءة بالقلب دون حتريك اللسان والشفت: المبحث األول
مما تقرر في الشريعة اإلسالمية أن ِذكر اهلل تعـالى مـن أشـرف أعمـال المسـلم، وال يقتصـر هـذا الـذِّكر 

 على اللسان فقط، بل يكون الذِّكر بالقلب واللسان والجوارح.
 : ) فإن الناس في الذكر أربع طبقات:-رحمه اهلل-قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

                                                           

(، وشــرح روض الطالــب 47/  1(، وجــواهر اإلكليــل ألبــي األزهــري )275(  غنيــة المتملــي فــي شــرح منيــة المصــلي إلبــراهيم الحلبــي )ص: (5
/ 1المطالــب فــي شــرح روض الطالــب لزكريــا األنصــاري ) (، أســنى332 – 331/ 1(، وكشــاف القنــاع للبهــوتي )150/  1لزكريــا األنصــاري )

 (.211/  2(، التاج واإلكليل البن المواق )67
 (. 26/ص 1( تفسير البحر المحيط، ألبي حيان )(6
 (.4( القراءة بقلب، لخالد الالحم )ص (7
 (.7( البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة، لعبد الفتاح القاضي)ص(8
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 هو المأمور به.إحداها: الذكر بالقلب واللسان و 
ن كان مع قدرته فترك لألفضل.    الثاني: الذكر بالقلب فقط فإن كان مع عجز اللسان فحسن وا 

الثالث: الذكر باللسان فقط وهو كون لسانه رطًبا بذكر اهلل وفيه حكاية التي لم تجد المالئكة فيـه خيـًرا 
 إال حركة لسانه بذكر اهلل. 

 (9)سرين(.الرابع: عدم األمرين وهو حال الخا
ذا أطلــق ذكــر اهلل: شــمل كــل مــا يقــرِّب العبــَد إلــى اهلل مــن عقيــدة، أو فكــر، أو عمــل قلبــي، أو عمــل  وا 

 (10)بدني، أو ثناء على اهلل، أو تعلم علم نافع وتعليمه، ونحو ذلك، فكله ذكر هلل تعالى.
ه، وهـو أسـاس صـالح فاألصل في الذكر أن يكون بالقلب وعّده أهل العلم أصاًل أصياًل لكّل ذكر بعـد

ن فـــي الجســـد مضـــغة إذا  ذكـــر اللســـان، والجـــوارح، واألركـــان؛ فقـــد قـــال صـــلى اهلل عليـــه وســـلم: " أال وا 
ذا فســدت فســد الجســد كلــه؛ أال وهــي القلــب" ، فمــدار قبــول األعمــال (11) صــلحت صــلح الجســد كلــه؛ وا 

 ىي مي خي حي جي ٱُّٱ ، وهــذا المعنــى تأكيــد لقــول اهلل ســبحانه:وحضــور القلــبكّلهــا علــى ذكــر 
وذكــــر اهلل باللســــان أو بــــالجوارح بــــدون ذكــــر القلــــب  ؛(12)َّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي

 قاصر جدًّا، كجسد بال روح.

وصــفة الــذِّكر بالقلــب يشــمل: التفكــر فــي آيــات اهلل، ومحبتــه، وتعظيمــه، واإلنابــة إليــه، والخــوف منــه، 
 والتوكل عليه، وما إلى ذلك من أعمال القلوب.

إلى اهلل؛ وأعاله قول: " ال إله إال اهلل، وأما ذكر اهلل وأما ذكر اهلل باللسان: فهو النطق بكل قول يقرب 
بــالجوارح: فبكــل فعــل يقــرب إلــى اهلل كالقيــام فــي الصــالة، والركــوع، والســجود، والجهــاد، والزكــاة، كلهــا 
 ذكر هلل؛ ألنك عندما تفعلها تكون طائعًا هلل؛ وحينئٍذ تكون ذاكرًا هلل بهـذا الفعـل؛ ولهـذا قـال اهلل تعـالى:

 مغ جغمع جع مظ حطمض  خض حض جض مص خص حصمس خسٱُّٱ

                                                           

 (.566/  10الفتاوى، البن تيمية )( مجموع (9
 (. 245( الرياض النضرة، لعبد الرحمن السعدي ) ص (10
 (.52(، برقم: )1/20( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب اإليمان، َباُب: َفْضِل َمِن اْستَْبَرَأ ِلِديِنِه )(11
 .28( سورة الكهف، آية: (12

https://mawdoo3.com/%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7_%D9%84%D8%A7_%D8%AA%D8%AE%D8%B4%D8%B9_%D9%82%D9%84%D9%88%D8%A8%D9%86%D8%A7_%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
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قـــال بعـــض العلمـــاء: "أي : لمـــا تضـــمنته مـــن ذكـــر اهلل أكبـــر؛ وهـــذا أحـــد  ؛(13) َّ مف خف حف جف
 .(14)القولين في هذه اآلية

واألذكــار التـــي تقـــال باللســـان فـــي الصـــالة وغيرهـــا كقـــراءة القـــرآن والتســـبيح والتحميـــد والتهليـــل والتشـــهد 
للســان، وال يعــد اإلنســان قــد قالهــا إال إذا حــرك بهــا لســانه، ونحــوه، . . . هــل ال بــد فيهــا مــن تحريــك ا

ألنها أقوال، وال تتحقق إال بتحريك اللسان والشفتين؟  أو يكتفى بتمريرها على القلب أو بالنظر بالعين 
فقــط وتعتبــر لــه قــراءة ويــؤجر عليهــا وتصــح صــالته، وهــل األمــر فيــه ســيان بــين القــادر علــى القــراءة، 

 (15)؟والعاجز عنها

 اختلف العلماء في ذلك وبيانه على المطلب اآلتي:
 القراءة بالقلب دون تحريك اللسان والشفتين للقادر على القراءة : المطلب األول

إذا كـان اإلنســان قــادًرا علــى القــراءة بتحريـك لســانه ولــيس بــه عــارض يمنعـه مــن القــراءة وقــرأ بقلبــه، أو 
القـــراءة، ويـــؤجر عليهـــا أجـــر القـــراءة المطلوبـــة؟، بتمريـــر اآليـــات ونحـــوه علـــى عينـــه، فهـــل تصـــح هـــذه 

 اختلف العلماء في ذلك على قولين:
ذهب أبو بكر األصم، وسفيان بـن عيينـة إلـى أنـه ال يشـترط تحريـك اللسـان فـي التكبيـر  القول األول:

ال وقراءة القرآن واألذكار واالكتفاء بتمريرها علـى القلـب، وكـأن الّصـالة أفعـال فحسـب، ولـيس فيهـا أقـو 
  (16) وال أذكار، حتى قاال: يصح الشروع في الصالة من غير تكبير.

 واستدلوا على ذلك:
ــــــه تعــــــالى: مجمــــــل،  ؛(17)َّزي ري ٰى ين ىن  نن من زن ٱُّٱ أن قول

  (18) بفعله، ثم قال: "صلوا كما رأيتموني ُأصّلي". -صلى اهلل عليه وسلم -بّينة النبي 

                                                           

 .45( سورة العنكبوت، آية:(13
 (.168، 167/  2ة، البن عثيمين )( تفسير سورة البقر (14
 (.13/156( مجموع فتاوى ابن عثيمين )(15
 (.1/110( نقل ذلك عنهما الكاساني في بدائع الصنائع )(16
 .43( سورة البقرة آية : (17
 (.631(،برقم: )1/128( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب األذان ، باب: األذان للمسافر )(18
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اسًما لألفعال، ولهذا تسقط الّصالة عن العـاجز عـن والمرئي هو األفعال دون األقوال، فكانت الصالة 
ن كان قادًرا على األذكـار، ولـو كـان علـى القلـب ال يسـقط،  األفعال لكون األفعال أكثر من األقوال، وا 

 وهو األخرس.
 وأجيب عن ذلك بما يلي:

 مث زث ُّٱأن هــذا القــول مــن األقــوال الّشــاذة، التــي تخــالف الّنصــوص الشــرعّية: فقولــه تعــالى: -1
مطلــق  -صــلى اهلل عليــه وســلم  -يــرده إذ مطلــق األمــر للوجــوب، وقــد قّيــد النبــي  ،(19) َّ خئ يثىث نث

 (20) هذا األمر، فقال: "ال صالة إالَّ بفاتحة الكتاب".
وأمــا قولــه صــلى اهلل عليــه وســلم: "صــلوا كمــا رأيتمــوني ُأصــّلي" فالرؤيــة ُأضــيفت إلــى ذاتــه ال إلــى  -2

لــدالئل، فتثبــت فرضــية األقــوال بمــا ذكــر مــن اآليــة والحــديثين، والقــراءة الّصــالة، علــى أنــا نجمــع بــين ا
  (21). -رضي اهلل عنهم-فرض في الصلوات كلها عند عامة العلماء وعامة الصحابة 

 -صـلى اهلل عليـه وسـلم  -لو كـان تمريـر اآليـات علـى القلـب مجزًئـا فـي الصـالة ، لمـا قـال النبـي -3
 ، إذ القراءة غير التمرير.(22) معك من القرآن" للمسيء صالته: "ثم اقرأ ما تيسر

 ُّٱٱ:تحريك اللسان، كما هو معلوم، ومنه: قوله تعالى -في اللغة والشرع  -من مقتضيات القراءة  -4

 جي ٰه مه جه هن من خن حن جن مم  خم حم جم هل مل خل حل جل مك لك

 ومعناه: أنصت واستمع فهو دليل على أن القراءة غير اإلنصات.، (23) َّخيحي

علماء المانعون الجنب من قراءة القرآن، جواز تمرير اآليات علـى القلـب، إذ أن التمريـر ما قرره ال -5
غير القراءة، قال النووي: ) يجوز للجنب والحـائض والنفسـاء إجـراء القـرآن علـى القلـب مـن غيـر لفـظ، 

مراره على القلب(.  (24)وكذلك النظر في المصحف، وا 
ها لسانه، ليس بقراءة على الصحيح، ألن القـراءة إنمـا هـي أما قراءة الّرجل في نفسه، ولم يحرك ب -6

:  مس خس حس جس مخ ٱُّٱ الّنطق باللسان، وعليها تقع المجازاة، والّدليل على ذلك: قول اهلل عزَّ وَجلَّ

                                                           

 .20( سورة المزمل: آية : (19
َلَواِت ُكلَِّها،)(20  (.756(، برقم: )151/ 1( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب األذان ، َباُب ُوُجوِب الِقَراَءِة ِلإْلَِماِم َوالَمْأُموِم ِفي الصَّ
 (.1/110( بدائع الصنائع، للكاساني)(21
 (.757(،برقم: )152/ 1َوالَمْأُموِم ،) ( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب األذان ،باب: ُوُجوِب الِقَراَءِة ِلإْلَِمامِ (22
  16( سورة القيامة، آية:  (23
 ( .11( األذكار، للنووي )ص:(24
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ــا َوْسَوَســْت، -صــلى اهلل عليــه وســلم -وقــول النبــي  ،(25) َّ خص حص ِتــي َعمَّ : )ِإنَّ اللَّــَه َتَجــاَوَز أِلُمَّ
، فكمـا ال يؤاخـذ اإلنسـان بمـا حـّدثت بـه نفسـه مـن (26) ْت بِـِه َأْنُفَسـَها، َمـا لَـْم َتْعَمـْل بِـِه َأْو َتَكلَّـْم(َأْو َحـدَّثَ 

الشر، وال يضره، فكذلك ال يجازى على ما حّدث به نفسه من القراءة أو الخيـر، المجـازاة التـي يجـازي 
  (27)بها على تحريك اللسان بالقراءة وفعل الخير(.

الفقهاء على أن الصـالة ال تصـح  إال بنطـق ونقـل هـذا االتفـاق ابـن هبيـرة، فقـال: ) وكـذلك اتفاق  -7
اتفقـــوا علـــى أنـــه ال تصـــح الصـــالة إال بنطـــق، وأنـــه ال يكفـــي فيـــه مجـــرد النيـــة بالقلـــب مـــن غيـــر نطـــق 

  (28)بالتكبير(.
 القول الثاني:

قــرآن فــي الصــالة، وكــذلك فــي ذهــب جمهــور العلمــاء إلــى اشــتراط تحريــك اللســان الشــفتين فــي قــراءة ال
قراءة األذكار الواجبة كالتكبير والتسبيح والتحميد والتشهد؛ ألنه ال يسمى قـواًل إال مـا كـان منطوقـًا بـه، 
وال نطق إال بتحريك الشفتين واللسان، وعلى هذا فإن المصلي القادر علـى القـراءة إذا لـم يحـرك لسـانه 

  (29)بالحروف فال تصح صالته.
 ى ذلك بما يلي:واستدلوا عل

إن حقيقة القراءة اللغوية والشرعية والعرفيـة هـي تحريـك اللسـان والشـفتين، وال يكتفـى فيهـا باإلسـرار -1
فــإن أحكــام الشــريعة مــن الــدخول فــي اإلســالم والخــروج منــه، وأحكــام  بالقلــب أو النظــر بــالعينين ولــذا

واأليمـان والنــذور، واألذكـار بأنواعهــا  الصـالة مـن تكبيــرات وقـراءة وأذكــار، والنكـاح والطـالق، والقــذف،
وغيرها تترتب آثارها في الغالـب بـالنطق وقـد يكـون بالفعـل، والنطـق ال يكـون إال بتحريـك اللسـان، ومـا 
عداه فهو أقرب إلى حديث النفس أو مجرد نية دون اقتران ذلك بشيء من القول أو الفعـل وممـا يؤكـد 

 ذلك جملة من األحاديث منها:
صلى اهلل عليه -قال:  كان النبي  -رضي اهلل عنهما-الصحيحين: عن ابن عباس  ما ورد في-أ

 مك لك ُّٱيريد أن يحفظه فأنزل اهلل:  –ووصف سفيان  –إذا نزل عليه الوحي حرك به لسانه  -وسلم

                                                           

 .286( سورة البقرة: آية : (25
 (.6664(، برقم: ) 135/ 8( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب األيمان والنذور، باب ِإَذا َحِنَث َناِسًيا ِفي األيمان،)(26
 (.357/ 2(  المجموع للنووي)1/491البن رشد ) ( البيان والتحصيل(27
 (.105/ 1( اختالف األئمة العلماء البن هبيرة)(28
/ 3(،المجمـوع للنـووي)434/ 1(، البيـان والتحصـيل البـن رشـد )163/ 1(، المدونة لسحنون )452/ 1( انظر: رد المحتار البن عابدين )(29
 (.508/ 1(، الشرح الكبير البن قدامة)1/77المقدسي) (، العدة لبهاء الدين189/ 2( البيان للعمراني)394
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 جي ٰه مه جه هن من خن حن جن مم  خم حم جم هل مل خل حل جل

 .(31)((30)َّحيخي
صـلى اهلل عليـه -سـئل أكـان رسـول اهلل  -رضـي اهلل عنـه-روى البخاري في صحيحه أن خباًبـا  -ب 
  (32) يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: نعم، قلنا: بم كنتم تعرفون ذاك؟ قال: باضطراب لحيته(. -وسلم
قـال:   -صـلى اهلل عليـه وسـلم-أن النبـي  -رضـي اهلل عنـه-روى البخاري تعليقًـا عـن أبـي هريـرة  -ج 

 (33) ركت بي شفتاه".قال اهلل تعالى: "أنا مع عبدي حيثما ذكرني وتح
: " مـن -صـلى اهلل عليـه وسـلم-قـال: قـال رسـول اهلل  -رضـي اهلل عنـه-ما ورد عن ابـن مسـعود  -د 

قرأ حرفًا من كتـاب اهلل فلـه بـه حسـنة والحسـنة بعشـر أمثالهـا ال أقـول ألـم حـرف ولكـن ألـف حـرف والم 
 (34) حرف وميم حرف".

ذاَت  -صــلى اهلل عليــه وســلم-افتقــدُت النبــي قالــت:  -رضــي اهلل عنهــا-روى مســلم عــن عائشــة  -ه
ليلـــة، فظننـــُت أنـــه ذَهـــب إلـــى بعـــض نســـائه، فتحسســـُت ثـــم رجعـــت، فـــإذا هـــو راكـــع أو ســـاجد يقـــول: 

 (35) "سبحانك وبحمدك ال إله إال أنت".
فــي  -صــلى اهلل عليــه وســلم-قــال: إن كنــا لنعــدُّ لرســول اهلل  -رضــي اهلل عنهمــا-وعــن ابــن عمــر  -و

؛ إنك أنت التواب الغفور". المجلس الواحد  (36) مئة مرة: "ربِّ اغفر لي، وتب عليَّ
 -صــلى اهلل عليــه وســلم-، قــال: قــال النبــي -صــلى اهلل عليــه وســلم-عــن بعــض أصــحاب النبــي  -ز

لرجل: "كيـف تقـول فـي الصـالة؟"، قـال: أتشـهد وأقـول: اللهـمَّ إنـي أسـألك الجنـة، وأعـوذ بـك مـن النـار؛ 

                                                           

 .19 - 16( سورة القيامة، آية:  (30
 (.4927(،برقم: )163/ 6( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب تفسير القرآن،باب تفسير سورة القيامة  )(31
 (. 746(، برقم: )150/ 1( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب األذان ، باب رفع البصر إلى اإلمام في الصالة ،) (32
 (.7524(، برقم:)9/153[، )16( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التوحيد، باب قول اهلل تعالى: }ال تحرك به لسانك{ ]القيامة: (33
ـــــُه (34 ـــــا َل ـــــْرآِن َم ـــــَن الُق ـــــا ِم ـــــَرَأ َحْرًف ـــــيَمْن َق ـــــاَء ِف ـــــا َج ـــــاب: َم ـــــواب فضـــــائل القـــــرآن ،ب ـــــاب أب ـــــَن اأَلْجـــــِر ( أخرجـــــه الترمـــــذي فـــــي ســـــننه فـــــي كت ِم

ـــــــال :األلبـــــــاني ) صـــــــحيح (، انظـــــــر: صـــــــحيح وضـــــــعيف ســـــــنن 371/ 3( ، والبيهقـــــــي فـــــــي شـــــــعب اإليمـــــــان )2910(،رقـــــــم:)5/175) (، ق
 (.6/410الترمذي)

 (.485(، برقم: )1/351( أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الصالة، باب ما يقال في الركوع السجود )(35
( ، والترمــذي فــي ســننه فــي كتــاب 1516(،بــرقم )2/85ريــغ أبــواب الــوتر، بــاب فــي االســتغفار )( أخرجــه  أبــو داود فــي ســننه ، كتــاب تف(36

ــــدعوات ، بــــاب: مــــا يقــــول إذا قــــام مــــن مجلســــه) ( ، وصــــحَّحه األلبــــاني فــــي صــــحيح وضــــعيف ســــنن أبــــي 3434(، بــــرقم: )5/494أبــــواب ال
 (.1/2داود)
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، (37) : "حولهــا ُندنــِدن"-صــلى اهلل عليــه وســلم-ك وال دندنــة معــاذا فقــال النبــي أمـا إنــي ال أحســن دنــدنت
  (38)قال ابن األثير: ) الدندنة هي أن يتكلم الرجل بالكالم تسمع نغمَته وال ُيفَهم(.

 ووجه الداللة من مجموع هذه األحاديث:
ن هنــاك ربــط بــين القلــب أنـه  ُيشــرع عنــد ذكــر اهلل فــي الصـالة أو فــي غيرهــا تحريــك اللســان؛ ليكـو -1 

 واللسان، وأقرب إلى الخشوع في الصالة، واستحضار المعنى. 
أن العلماء منعوا الجنب من قراءة القرآن باللسان، وأجازوا له أن ينظر في المصحف، ويقرأ القرآن -2

بالقلــب دون حركــة اللســان دون مــس لــه؛ ممــا يــدل علــى هنــاك فــرق بــين األمــرين، وأن عــدم تحريــك 
 (39) ن ال يعد قراءة.اللسا
إجماع العلماء على أن من حلف أن ال يقرأ سـورة مـن القـرآن فنظـر فيهـا وفهمهـا ولـم يحـرك لسـانه -3

 (40)وقرأها بقلبه لم يحنث وقد نقل البرزلي المالكي هذا اإلجماع. 
حـدث بـه أن القراءة إنما هـي النطـق باللسـان، وعليهـا تقـع المجـازاة، ولهـذا ال يؤاخـذ اإلنسـان بمـا  – 4

نفسه من الشر وال يضره، فكذلك ال يجازى على نظره في المصحف، وقراءته بقلبه، كما يجـازى علـى 
صـلى -، عـن النبـي -رضـي اهلل عنـه-تحريك اللسان بالقراءة، ومما يدل على ذلك ما رواه أبو هريـرة 

أو تـتكلم" قـال قتـادة: قال: "إن اهلل تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل،  -اهلل عليه وسلم
 ( 41) إذا طلق في نفسه فليس بشيء.

ففرق بين حديث الـنفس وبـين الكـالم، وأخبـر أنـه ال يؤاخـذ بـه حتـى يـتكلم بـه، والمـراد: حتـى ينطـق بـه 
اللسان، باتفـاق العلمـاء، فعلـم أن هـذا هـو الكـالم فـي اللغـة، ألن الشـارع إنمـا خاطبنـا بلغـة العـرب كمـا 

 .(42)ي شرحه للطحاويةيقول ابن أبي العز ف
ال يعتــدُّ بشــيء ممــا رتَّــب الشــارع األجــر علــى اإلتيــان بــه مــن األذكــار الواجبــة أو المســتحبة فــي  -5

-الصالة وغيرهـا حتـى يـتلفظ بـه الـذاكر وُيسـمع نفسـه إذا كـان صـحيح السـمع؛ وذلـك ألن قـول النبـي 
                                                           

( 792(، بـــرقم: )2/95ب الصـــالة ، بـــاب: فـــي تخفيـــف الصـــالة  )(، أبـــو داود فـــي ســـننه فـــي كتـــا234/ 25( أخرجـــه أحمـــد فـــي مســـنده)(37
 (.1/2وصححه األلباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود)

 (.37/ 2( النهاية في غريب الحديث البن األثير)(38
، (157/ 1(، حاشــية الجمــل علــى شــرح مــنهج الطــالب)1/160( .شــرح الرســالة  البــن نــاجي)2/357،156( انظــر: المجمــوع للنــووي )(39

 (.1/322(، شرح الزرقاني على الموطأ)3/28عون المعبود وحاشية ابن القيم)
( ، إعــالم المــوقعين البــن القــيم ) 3/55(، بــدائع الصــنائع للكاســاني )317/ 1( انظــر: مواهــب الجليــل لشــرح مختصــر الخليــل للحطــاب)(40
5/351 ،496.) 

 (.6664(،برقم: ) 13/ 8َذا َحِنَث َناِسًيا ِفي األيمان، )( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب األيمان والنذور، باب: إِ (41
 (.8/ 18(، شرح الطحاوية البن جبرين )149/ 1( انظر: شرح العقيدة الطحاوية البن أبي العز)(42
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مـن األجـر كـذا، ال يحصـل لـه فـي أكثـر مـن مناسـبة بـأن مـن قـال كـذا كـان لـه  -صلى اهلل عليه وسلم
ذلك األجر إال بما يصدق عليه معنى القول، وهو ال يكون إال بـالتلفُّظ باللسـان، وال يحصـل ذلـك عنـد 

، (43)الجمهـور بمجـرد تحريـك اللسـان بغيـر صـوت أصــاًل، بـل ال بـد مـن صـوت، وأقلـه أن ُيسـمع نفســه
بـل يصـدق عليـه أنـه قـول بمجـرد الـتلفظ وقال الشوكاني: )لم يرد ما يدل على اشـتراط أن ُيسـمع نفسـه 

ن لم ُيسمع نفسه(.   (44)وهو تحريك اللسان وا 
أقوال العلماء الدالة على وجوب تحريك اللسان والشفتين بالقراءة وأن القراءة بالقلب أو بالعين  -6

 ال تعد قراءة منها:
أن المصـلي القـادر علـى  قال الكاسـاني : )القـراءة ال تكـون إال بتحريـك اللسـان بـالحروف؛ أال تـرى -أ

القــراءة إذا لــم يحــرِّك لســانه بــالحروف ال تجــوز صــالته، وكــذا لــو حلــف ال يقــرأ ســورة مــن القــرآن فنَظــر 
نما نظر فقط ، ويقـول ابـن عابـدين (45)فيها وفهمها ولم يحرك لسانه لم يحنث( ، يعني: ألنه لم يقرأ، وا 

أو أجراها على قلبه ال تجزيه، وكذا جميـع  وهو يتحدث عن فرضية النطق بالتكبيرة: ) فمن همس بها
 -صـلى اهلل عليــه وســلم  -أقـوال الصــالة مـن ثنــاء وتعــوذ وبسـملة وقــراءة وتســبيح وصـالة علــى النبــي 

 (46)وكعتاق وطالق ويمين(.
ونَقل ابن رشد عن اإلمام مالك أنه ُسـئل عـن الـذي يقـرأ فـي الصـالة، ال ُيْسـِمُع أحـًدا وال نفَسـه، وال -ب

نما القراءة ما ُحرك له اللسان(.يحرك به   (47)لساًنا، فقال: )ليست هذه قراءة، وا 
نمــا -ج قـال ابــن الحاجـب: )ال يجــوز إسـرار مــن غيـر حركــة لســان؛ ألنـه إذا لــم يحـرك لســانه لـم يقــرأ وا 

  .(48) فكر(
ال ُيحسب -واجبًة كانت أو مستحبًة -المشروعة في الصالة وغيرها  األذكارقال النووي: )اعلم أن -د

 (49)شيء منها وال ُيعتدُّ به حتى يتلفََّظ به بحيُث ُيسِمع نفَسه إذا كان صحيح السمع ال عارض له(.

                                                           

(،  452/ 1(، رد المحتــار البــن عابــدين )162 -161/ 1(، بــدائع الصـنائع للكاســاني )249/  21( انظـر:  الموســوعة الفقهيــة الكويتيــة )(43
(، 2/189(، والبيــان  للعمرانــي )3/394(، والمجمــوع شــرح المهــذب للنــووي )1/317(، ومواهــب الجليــل للحطــاب )1/163المدونــة لســحنون )

 (.1/508(. والشرح الكبير البن قدامة )1/434(، والبيان والتحصيل البن رشد )1/77والعدة شرح العمدة لبهاء الدين المقدسي)
 (. 54الذاكرين بعدة الحصن الحصين للشوكاني )ص: ( انظر:  تحفة (44
 (.55/  3( انظر:  بدائع الصنائع للكاساني )(45
 (.452/ 1( انظر: الدر المختار وحاشية ابن عابدين )رد المحتار( )(46
 (.491-490/  1( انظر: البيان والتحصيل البن رشد )(47
 (.317/  1( انظر: مواهب الجليل للحطاب )(48
 (.13ألذكار للنووي )ص: ( انظر: ا(49

http://www.alukah.net/library/0/14856/
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قـــال شـــيخ اإلســـالم ابـــن تيميـــة: )يجـــب أن يحـــرِّك لســـانه بالـــذكر الواجـــب فـــي الصـــالة مـــن القـــراءة -ه
  (50)ع القدرة، ومن قال: إنها تصحُّ بدونه ُيستتاب، ويستحب ذلك في الذكر المستحب(.ونحوها م

وقال الشيخ ابن باز في قراءة القلب: ليس هذه قراءة، هذا استحضار، هذا تأمل واستحضار ليس -و 
 هــذا قــراءة، القــراءة ال بــد تســمع ال بــد أن تكــون بالشــفتين باللســان والشــفتين، ال بــد مــن شــيء يســمع،
يسمعه اإلنسان فالقراءة بالقلب ليست قراءة إنما هي تدبر وتأمل فقط، ولهذا ال بـأس للجنـب وغيـره أن 

 (51)يتأمل ويتدبر بالقلب.
هــل يجــب تحريــك اللســان بــالقرآن فــي الصــالة ؟ أو يكفــي بالقلــب ؟  وُســئل الشــيخ ابــن عثيمــين:-ز 

ن بقلبه في الصالة فإن ذلك ال ُيجزئه، وكـذلك فأجاب: )القراءة ال بد أن تكون باللسان، فإذا قرأ اإلنسا
أيًضا سائر األذكار، ال تجزئ بالقلب، بل ال بد أن يحرك اإلنسان بها لسانه وشفتيه؛ ألنها أقـوال، وال 

 (52)تتحقق إال بتحريك اللسان والشفتين(.
 ــــ وبناء  على ما سبق يتضح ما يلي: 

القلـب مـن غيـر تحريـك اللسـان والشـفتين ال تعـّد قـراءة لـه ،  ـــــ إّن قراءة القرآن بالعين، وحضورها فـي1
نمــــا هــــي تفكــــر وتــــدبر وتأمــــل وفــــي  ،(54) َّ جي يه ىه مه جه ين ىن ٱُّٱ ، واهلل يقــــول:(53)وا 

ــن صــوته بــالتالوة بقــدر اســتطاعته (55) الحــديث الصــحيح: "لــيس ِمنــا مــن لــم يــتغنَّ بــالقرآن" ؛ أي: يحسِّ
ة القرآن؛ ألن  العلماء صّنفوا هذه الصورة من باب تدّبر ولذا ال يتحّصل من يفعل ذلك على أجر قراء

القـــرآن الكـــريم وآياتـــه، وهـــي صـــورة ُيـــؤجر المســـلم عليهـــا وُيثـــاب، وأفضـــل الـــذكر مـــا كـــان باللســـان مـــع 
  مع حضور القلب ترك لألفضل. الذكر باللسانحضور القلب؛ فترك 

والنبـي  نصَّ الفقهاء على أن من صلى ولم ُيحرِّك لسانه فإن صالته باطلة؛ ألنه لـم يقـرأ الفاتحـة، -2
ــل (56) قــال: "ال صــالة لمــن لــم يقــرأ بفاتحــة الكتــاب" -صــلى اهلل عليــه وســلم- ، ولــم يقــل: لمــن لــم يتأمَّ

                                                           

 (.43( انظر: مختصر الفتاوى المصرية )ص: (50
 (.380، 355، 24/353( انظر: مجموع فتاوى ابن باز)(51
 (.156/  13( انظر: مجموع فتاوى ابن عثيمين )(52
 (.491-490/ 1( انظر: البيان والتحصيل البن رشد)(53
 .4( سورة المزمل، آية: (54
ـُدورِ ( أخرجه البخاري في صحيح(55 وا قَـْوَلُكْم َأِو اْجهَـُروا بِـِه، ِإنَّـُه َعِلـيٌم بِـَذاِت الصُّ ، َأاَل َيْعلَـُم َمـْن ه، كتاب التوحيد ، باب َقْوِل اللَِّه َتَعاَلى: }َوَأِسرُّ

 (.7527(،برقم: )154/ 9[، )14َخَلَق َوُهَو اللَِّطيُف الَخِبيُر{ ]الملك: 
َلَواِت ُكلَِّها، )( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب األ(56  (.756(،برقم: )151/ 1ذان ، َباُب ُوُجوِب الِقَراَءِة ِلإْلَِماِم َوالَمْأُموِم ِفي الصَّ

https://mawdoo3.com/%D9%83%D9%8A%D9%81_%D8%A3%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85
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فاتحة الكتاب؛ فال بد من القراءة بتحريك اللسان، قال شيخ اإلسالم ابن تيمية: )يجب أن يحرك لسانه 
 (57)ها تصح بدونه يستتاب(.بالذكر الواجب في الصالة من القراءة ونحوها مع القدرة، ومن قال: إن

ّنمـا الكريم ليست شرطًا لتحقيق معنـى القـراءة ا لقرآناإن الجهر بقراءة  -3 لتـي ُيـؤجر عليهـا المسـلم، وا 
ُيكتفى لذلك بتحريك اللسان، ولو لم يكن الصـوت مرتفعـًا بـالقراءة ؛ ألن حـد اإلسـرار: )الـتلفظ بتحريـك 
اللســان بــالحروف مــن مخارجهــا بصــوت أقلُّــه أن ُيْســِمَع نفَســه(،  والجهــر: )هــو الــتلفظ بتحريــك اللســان 

 (58. )ممن يليه(، وال َحدَّ ألعاله بالحروف من مخارجها بصوت َيْسَمُعُه غيره
األصـــل بالمســـلم أاّل يكتفـــي بتحقيـــق شـــرط القـــراءة عـــن طريـــق تحريـــك اللســـان بهـــا؛ بـــل األفضـــل  -4

 .(59)القرآن أْن يستجمع القلب معاني القراءة باللسان  قراءة آياتواألكمل في 
ــم هــذا -5 يكــون اإلســرار فــي القــراءة فــي بعــض األحــوال أولــى مــن الجهــر بــه، حيــث تنــاول أهــل العل

صـدقِة، والمسـرُّ : "الجـاهُر بـالقرآِن كالجـاهِر بال -صلى اهلل عليـه وسـلم-التمايز من دالالت قول النبي
 (60) بالقرآن كالمسرِّ بالصدقِة".

ال ، خالفـًا لمـن الريـاء وقالوا: إّن اإِلسرار في قراءة القرآن تكون أفضل في حـّق َمـن يخـاف علـى نفسـه
يخشى رياًء؛ فالجهر في حّقه أفضـل، ولكـن هـذه األفضـلية ال تتحقّـق لمـن آذى بهـا غيـره؛ كالمصـّلي، 

 . (61) أو النائم، أو غيرهما
  المطلب الثاني

 القراءة بالقلب دون تحريك اللسان والشفتين لغير القادر على القراءة
رس، واألبكـم، ومقطـوع اللسـان، هـل إذا عجز المكلـف عـن القيـام بـالقراءة علـى الوجـه المطلـوب كـاألخ

يجب عليه تحريـك لسـانه وشـفتيه بـالقراءة، أم أنـه يكتفـي بـالنظر بعينيـه وارتبـاط قلبـه بالـذكر مـن قـراءة 
 وتسبيح ونحوه. 

                                                           

 (.44-43( انظر: مختصر الفتاوى المصرية) ص(57
 .www.islamqa.info، موقع ن بالعين قراءة؟""هل قراءة القرآ (.91( انظر: تصحيح الدعاء، لبكر أبو زيد )ص :58(
 www.islamweb.netموقع ، أحوال الذكر الثالث"( انظر:   59(

أبـواب التطـوع ورَكعـات السُّـنَّة ، بـاب : رفـع الصـوت بـالقراءة فـي (، أبو داود في سننه ، كتاب تفريـع 598/ 28( أخرجه أحمد في مسنده )(60
( ، و النسـائي فـي 3146(، بـرقم: )5/180( ،  والترمـذي فـي سـننه ، فـي كتـاب أبـواب فضـائل القـرآن ) 1333(،بـرقم: )2/494صالة الليـل) 

(، قــال الحــاكم : 13/ 3البيهقــي فــي  الســنن الكبــرى )(، و 2353(، بــرقم: )3/63الســنن الكبــرى ، فــي  كتــاب الزكــاة ، بــاب: المســر بالصــدقة  )
 (.741/ 1هذا حديث صحيح على شرط البخاري و لم يخرجاه، انظر: المستدرك للحاكم )

(، مصـاعد النظـر لإلشـراف 86- 85(، عظمـة القـرآن لسـعيد القحطـاني) ص 374-373/ 1( انظر: اإلتقان فـي علـوم القـرآن للسـيوطي)(61
 www.islamweb.net،  أحوال الذكر الثالث(،  329-325/ 1عي)على مقاصد السور للبقا

https://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85
https://mawdoo3.com/%D8%A7%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85_%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%87%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%A1
https://islamqa.info/ar/130032
http://www.islamqa.info/
http://www.islamweb.net/
http://www.islamweb.net/
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من القواعد العامة في الشريعة اإلسالمية : أن من عجز عن شيء من الواجبات سقط عنه ، ولزمه 
صلى -وقول النبي ، (62) َّ  مئ خئ حئ جئ ٱُّٱقول اهلل تعالى:اإلتيان بما يقدر عليه منها ؛ ل

 (63)".: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم -اهلل عليه وسلم
وعليه: فاألبكم، واألخرس، ومقطوع اللسان، الذي ال يسـتطيع القـراءة: يسـقط عنـه مـا عجـز عنـه، فـإن 

 القراءة. كان يحسن أن يسبح أو يذكر اهلل، فإنه يسبح ويذكر في مواضع
ن كان يعجز أيًضا عن التسـبيح، فـال يعلمـه، وال يمكنـه أن يـتعلم بدلـه: سـقط عنـه، ولـم يلزمـه شـيء  وا 

ن كان يحسن التكبير في مواضعه: لزمه اإلتيان به.  بداًل من قراءته، وا 
فإن كان يعجز عن القـول مطلقًـا، سـقطت عنـه جميـع الواجبـات واألركـان القوليـة فـي الصـالة، ويلزمـه 

تيــان بالواجبــات واألركــان الفعليــة كالقيــام والركــوع والســجود، فينــوي الــدخول فــي الصــالة بقلبــه وهــو اإل
قائم، ثم يركع ويسجد، دون قراءة للقرآن، وال تـالوة لألذكـار، وقـد سـئلت اللجنـة الدائمـة : كيـف يصـلي 

ــه  مــن ال يســتطيع أن يــتكلم وال يســمع، أو يــتكلم وال يســمع؟ فقــالوا: )يصــلي علــى قــدر اســتطاعته لقول
 مت ٱُّٱ وقوله:، (64) َّ  مصخص حص مس خس حس جس مخجخ مح جح مج  حج مث ُّٱ تعالى:

 مح جح مج حج مث هت  ٱُّٱوقولــــه تعــــالى:، (65) َّ مث زث رث يت  ىت نت

 .(68)(. (67) َّ  مئ خئ حئ جئ ٱُّٱ :وقوله تعالى، (66) َّ مخ  جخ
 واختلف العلماء هل يلزمه مع ذلك تحريك لسانه وشفتيه وقت القراءة واألذكار؟

اء علــى أنــه َمــْن َكــاَن َعــاِجًزا َعــن الّنطــق ِلَخــَرٍس: َتْســُقط َعْنــُه اأْلْقــَوال، َواْخَتَلُفــوا ِفــي ُوجــوب اتفــق الفقهــ
 :(69)َتْحِريك ِلَساِنِه ِبالتَّْكبير َواْلِقَراَءِة، على قولين

 
 

                                                           

 .16( سورة التغابن، آية: (62
 (، برقم: 94/  9) -َوَسلَّمَ َصلَّى اهلُل َعَلْيِه -( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب االعتصام بالسنة ، َباُب: ااِلْقِتَداِء ِبُسَنِن َرُسوِل اللَِّه (63

(7288 .) 
 .185( سورة البقرة آية: (64
 .6( سورة المائدة، آية: (65
 .185( سورة البقرة آية: (66
 .16( سورة التغابن، آية: (67
 (.6/403( فتاوى اللجنة الدائمة )(68
 (.19/92( الموسوعة الفقهية الكويتية)(69
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 القول األول: 
نما ذهب المالكية، والحنابلة، والصحيح عند الحنفية إلى أنه ال يجب على األخرس تحري ك لسانه، وا 

 (70) يحرم للصالة بقلبه؛ ألن تحريك اللسان عبث، ولم يرد الشرع به.
 القول الثاني: 
: إلى أنه َيِجب َعلى اأْلخَرس تحِريك (73)، وقول عند الحنابلة(72)، وقول عند الحنفية(71)ذهب الشَّاِفِعيَّةِ 

ي اْلمجمـوع: ) وَهَكـذا ُحْكـُم َتَشـهُِّده، َوَسـاَلِمِه، َوَسـاِئِر ِلسانه َوَشَفَتْيه َوَلَهاتِـه بِـالتكبير قَـدر ِإمَكانـه، قَـال فـ
ْن َعَجَز َعْن َذِلَك َنَواُه ِبَقْلِبِه َكاْلَمِريِض(.  (74)َأْذَكاِرِه، َقال ابن الّرفعة: َواِ 

لكن يظهر أن هـذا عنـد الشـافعية بالنسـبة للخـرس الطـارئ، أمـا الخـرس الخلقـي فـال يجـب معـه تحريـك 
 (75)شيء.
 دلوا على ذلك: واست
أن األخــرس يلزمــه أن يحــرك لســانه بــداًل مــن تحريكــه إيــاه فــي قــراءة الفاتحــة، قــالوا: والتحريــك مــن  -1

 غير قراءة كاإليماء بالركوع والسجود.
 ونوقش هذا االستدالل: 

أن يلزموا التصويت من غيـر حـروف مـع تحريـك اللسـان، وهـذا أقـرب -على قياس ما ذكروه-أنه يلزم 
ذا لــم يكــن بــداًل فالتحريــك الكثيــر يلحــق مــن التح ريــك المجــرد، ثــم علــى الجملــة هــو بــدل عــن القــراءة، وا 

 .(76)بالفعل الكثير الذي تبطل معه الصالة
ُكــُه النَّــاِطُق  ألن القــراءة تتضــمن نطًقــا -2 َك ِلَســاَنُه ِبَقْصــِد اْلِقــَراَءِة ِبَقــْدِر َمــا ُيَحرِّ  َعَلــى اأْلَْخــَرِس َأْن ُيَحــرِّ

: "إذا -صـلى اهلل عليـه وسـلم-يك اللسان، فسقط َما َعَجَز َعْنُه َوَوَجَب َما قَـَدَر َعَلْيـِه، ِلقَـْوِل النبـي وتحر 
   (77)أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ".

                                                           

(، المبــدع البــن مفلــح 391/ 1(، المغنــي البــن قدامــة)95/ 8، 176/ 2البنايــة للعينــي ) (،482/ 1( انظــر: رد المحتــار البــن عابــدين )(70
(1/263 ،378.) 
 (.18/ 2(، شرح الزرقاني)270/ 1(، شرح مختصر خليل للخرشي)331/ 1)

 (.149/ 2(، نهاية المطلب للجويني)395-394/ 3(، المجموع للنووي)326/ 2( انظر: الحاوي للماوردي )(71
 (.6/144، 70/ 4،  9/22المبسوط للسرخسي) ( انظر:(72
 (.335/ 1( انظر: المغني البن قدمة) (73
 (.463/ 1(، نهاية المحتاج للرملي ) 346/ 1( انظر: مغني المحتاج للشربيني) (74
 (.149/ 2( انظر: نهاية المطلب للجويني)(75
 (.1/157السبكي) (بتصرف، األشباه والنظائر البن149/ 2( انظر: نهاية المطلب للجويني)(76
 (.395-394/ 3(، وانظر: المجموع للنووي)15( سبق تخريجه ) ص(77
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 ونوقش هذا االستدالل: 
نََّمـا َلِزَمـُه َتْحِريـُك َواَل َيِصحُّ َهَذا؛ أِلَنَُّه َقْوٌل َعَجَز َعْنُه، َفَلْم َيْلَزْمُه َتْحِريُك ِلَسانِ  ِه ِفـي َمْوِضـِعِه َكـاْلِقَراَءِة، َواِ 

َط َمـــا ُهـــَو ِمـــْن ِلَســـاِنِه ِبـــالتَّْكِبيِر َمـــَع اْلُقـــْدَرِة َعَلْيـــِه َضـــُروَرًة ُيوَقـــُف التَّْكِبيـــُر َعَلْيَهـــا، َفـــِإَذا َســـَقَط التَّْكِبيـــُر َســـقَ 
ْن َقــَدَر َعَلْيــِه. َوأِلَنَّ َتْحِريــَك اللَِّســاِن ِمــْن َضــُروَرِتِه، َكَمــْن َســَقَط َعْنــُه اْلِقَيــاُم، َســقَ  َط َعْنــُه النُُّهــوُض إَلْيــِه، َواِ 

اَلِة، َكاْلَعَبِث ِبَساِئِر َجَواِرِحِه.  َغْيِر ُنْطٍق َعَبٌث َلْم َيِرْد الشَّْرُع ِبِه، َفاَل َيُجوُز ِفي الصَّ
 والراجح من القولين:

لتحريك، وألن اإللزام يحتاج إلى دليـل، وألن حركـة اللسـان وسـيلة للفـظ القول األول، ألنه ال فائدة من ا
وليســت مطلوبــة لــذاتها، وألن الواجــب يســقط عنــد العجــز، ومــا ذهــب إليــه جمهــور العلمــاء مــن ســقوط 

 التحريك هو األقرب وموافق لقواعد الشريعة ومقاصدها.
التَّْكِبيِر ِبُكلِّ ِلَساٍن: َسَقَط َعْنُه ... ولَـْم َيْلَزْمـُه َتْحِريـُك  قال ابن قدامة: ) َفِإْن َكاَن َأْخَرَس، َأْو َعاِجًزا َعنْ 

ــ ــْرُع ِب ــِرْد الشَّ ــْم َي ــٌث َل ــِر ُنْطــٍق : َعَب ــاْلِقَراَءِة ...؛ أِلَنَّ َتْحِريــَك اللَِّســاِن ِمــْن َغْي ــاَل ِلَســاِنِه ِفــي َمْوِضــِعِه َك ِه، َف
اَلِة، َكاْلَعَبِث ِبَسائِ   (78)ِر َجَواِرِحِه(.َيُجوُز ِفي الصَّ

ُك ِلَســاَنهُ  ــْم ُيْحِســْن اْلِقــَراَءَة، َواَل الــذِّْكَر، َأْو اأْلَْخــَرُس : اَل ُيَحــرِّ  وقــال شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة : ) َوَمــْن َل
ــاَلَة َتْبُطــُل ِبــَذِلَك َكــاَن َأْقــَرَب؛ أِلَنَّــُه َعَبــٌث ُيَنــافِ  َدًة، َوَلــْو ِقيــَل: إنَّ الصَّ ي اْلُخُشــوَع، َوِزَيــاَدٌة َعَلــى َحَرَكــًة ُمَجــرَّ

 (79)َغْيِر اْلَمْشُروِع(.
وعلى هذا فعلى األخـرس أو مـن كـان عـاجزًا عـن النطـق وتحريـك الشـفتين: أن يـأتي بمـا يسـتطيع مـن 
أركان الصالة، ويسقط عنه ما عجز عنه من التكبير وقراءة الفاتحة وأذكار الركوع والسـجود والتشـهد، 

 ه : فكل ما عجز عنه : ال يؤاخذ به.وهذا عام في جميع أحوال
وقال الشيخ ابن عثيمين: ) األصم األبكم من فقد حاستين مـن حواسـه ، وهمـا السـمع والنطـق ، ولكـن 
بقـي عليــه النظـر، فمــا كـان يدركــه مـن ديــن اإلســالم بـالنظر؛ فإنــه ال يسـقط عنــه، ومـا كــان ال يدركــه؛ 

 ن ال يدركه باإلشارة : فإنه يسقط عنه .فإنه يسقط عنه، أما ما كان طريقه السمع، إذا كا
فــإذا كــان ال يفهــم شــيئًا مــن الــدين فإننــا نقــول : إذا كــان أبــواه مســلمين أو أبــوه أو أمــه فهــو مســلم تبًعــا 
ن كان بالًغا عاقاًل مستقاًل بنفسه فأمره إلى اهلل، لكنه ما دام يعيش بين المسـلمين، فإننـا نحكـم  لهما، وا 

 (80) علم بعض األشياء باإلشارة...(.له ظاهرًا باإلسالم، يُ 

                                                           

 (.1/335( انظر: المغني البن قدامة بتصرف )(78
 (.336/ 5( انظر: الفتاوى الكبرى البن تيمية )(79
 (.11/22( انظر: لقاء الباب المفتوح البن عثيمين )(80
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ن لم يسمع نفسه: المبحث الثاني  االكتفاء في القراءة بالحروف وا 
بناء على ما سبق من خالف الفقهاء في اشتراط تحريك اللسان والشفتين فـي القـراءة، اختلـف القـائلون 

 بوجوب تحريك اللسان والشفتين، هل يشترط أن يسمع المرء نفسه أو ال؟ 
 محل النزاع: تحرير 

اتفق الفقهاء على أن القراءة في الصالة، واجبًة كانـت أو مسـتحبًة، ال يحسـب شـيء منهـا وال ُيعتـّد بـه 
حتــى يــتلفََّظ بهــا المصــلي، وذلــك ألنــه ال يقــال للمصــلي قــارئ وتكــون قراءتــه مجزئــة إال إذا أتــى بمـــا 

 (81) يصدق عليه معنى القول، وهو ال يكون إال بالتلفظ باللسان.

ولكنهم اختلفوا فيمـا لـو قـرأ بـالحروف فـي الصـالة هـل مـن الواجـب أن يسـمع نفسـه؟ أم يكتفـي بتحريـك 
 اللسان ولو لم يسمع نفسه، اختلفوا في ذلك على قولين: 

  القول األول:
، إلـى أنـه: (84)، ومـذهب الحنابلـة(83)، وقـول عنـد الشـافعية(82)ذهـب أكثـر الحنفيـة وهـو المعتمـد عنـدهم

ــم يكــن ثــم مــانع كصــمم، أو أصــوات يشــترط إســماع ا إلنســان لنفســه لتصــح قراءتــه، والمــراد بهــذا إذا ل
، (85)يسمعها تمنعه مـن سـماع نفسـه، أو نحـو ذلـك مـن العـوارض المانعـة لصـحة الحاسـة عـن السـماع

قال النووي: ) وأدنى اإلسرار أن يسمع نفسه إذا كان صحيح السمع وال عارض عنده من لغط وغيره، 
القــراءة والتكبيــر والتســبيح فــي الركــوع وغيــره، والتشــهد والســالم والــدعاء، ســواء واجبهــا وهــذا عــام فــي 

 (86)ونفلها، ال يحسب شيء منها حتى يسمع نفسه إذا كان صحيح السمع وال عارض(.
وقال ابن قدامة : )يجب علـى المصـلي أن يسـمعه نفسـه، يعنـي: التكبيـر، إماًمـا كـان أو غيـره، إال أن 

ن طـرش، أو مـا يمنعـه السـماع، فيـأتي بـه بحيـث لـو كـان سـميًعا أو ال عـارض بـه يكون به عارض مـ

                                                           

/ 2(، البيــان للعمرانــي)317/ 1(، مواهــب الجليـل للحطــاب ) 424/ 1لتحصـيل البــن رشــد)(، البيــان وا163/ 1( انظـر: المدونــة لســحنون)(81
 (. 508/ 1(، الشرح الكبير البن قدامة)77/ 1(، العدة للمقدسي)394/ 3(، المجموع للنووي ) 189
(، حاشـية 356/ 1البـن نجـيم )  (،  البحـر الرائـق213/ 1(، تحفة الفقهاء للسمرقندي )162 -161/ 1( انظر: بدائع الصنائع للكاساني)(82

 (.151/ 1الطحطاوي)
ـــــووي)123/ 1( انظـــــر: األم للشـــــافعي )(83 ـــــا 379/ 1(،الجمـــــع والفـــــرق للجـــــويني )295،349/ 3(، المجمـــــوع للن ـــــب لزكري (، أســـــنى المطال

 (.88/ 1(، حاشية الجمل )156، 143/ 1األنصاري)
ـــي البـــن قدامـــة )(84 ـــاع )44/ 2إلنصـــاف للمـــرداوي )(،  ا77/ 1(، العـــدة )267/ 1( انظـــر: المغن ـــب أولـــي 332/ 1(، كشـــاف القن (، مطال

 ( .423/ 1النهى الرحيباني)
(، 44/ 2(، اإلنصـــاف للمـــرداوي)276/ 1(، المغنـــي البـــن قدامـــة )349/ 3(، المجمـــوع للنـــووي )151/ 1( انظـــر: حاشـــية الطحطـــاوي )(85

 (. 423/ 1(، مطالب أولي النهى الرحيباني )332/ 1كشاف القناع للبهوتي )
 (.295/ 3( انظر: المجموع للنووي )(86
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سـِمَعه، وألنــه ذكــر محلـه اللســان، وال يكــون كالًمــا بـدون الصــوت، والصــوت مـا يتــأتى ســماعه، وأقــرب 
الســـامعين إليـــه نفســـه، فمتـــى لـــم يســـمعه لـــم يعلـــم أنـــه أتـــى بـــالقول، وال فـــرق بـــين الرجـــل والمـــرأة فيمـــا 

 ( 88)، وهو أيًضا أحد القولين عند الحنفية.(87)ذكرناه(
 واستدلوا على ذلك: 

يقـرأ فـي  -صـلى اهلل عليـه وسـلم-ما رواه البخاري عن أبي معمر، قال: سألنا خباًبـا أكـان النبـي   -1
   (89) الظهر والعصر؟ قال: نعم، قلنا: بأي شيء كنتم تعرفون؟ قال: "باضطراب لحيته".

 جه الداللة فيه:واستدل به البيهقي مبيًنا و 
على أن اإلسرار بالقراءة البد فيه من إسماع المرء نفسه؛ وذلـك ال يكـون إال بتحريـك اللسـان والشـفتين 

 .  (90)بخالف ما لو أطبق شفتيه وحرك لسانه بالقراءة فإنه ال تضطرب بذلك لحيته فال يسمع نفسه
يقــول: " مــن صــلى  -ه وســلمصــلى اهلل عليــ-قــول أبــي الســائب ألبــي هريــرة: ســمعت رســول اهلل  -2

صالة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، هي خداج، هي خداج، غير تمام"، قال، قلت: يا أبـا هريـرة، 
ــا أكــون  وراء اإلمــام. قــال: فغمــز ذراعــي، ثــم قــال: اقــرأ بهــا فــي نفســك يــا فارســي ، قــال (91)إنــي أحياًن

ها سـًرا بحيـث تسـمع نفسـك، وأمـا مـا حملـه عليـه النووي: )قول أبي هريرة اقرأ بها في نفسك فمعناه اقرأ
: ) واألولى عندي أن ترسم  الترجمـة علـى  -رحمه اهلل -، قال القاضي أبو الوليد (92) بعض المالكية

ن لـم  قول أبي هريـرة اقـرأ بهـا فـي نفسـك يـا فارسـي، والقـراءة فـي الـنفس هـي: بتحريـك اللسـان بـالتكلم وا 
بــن القاســم فــي العتبيــة قــال: ولــو أســمع نفســه يســيًرا لكــان أحــب يســمع نفســه ســًرا، رواه ســحنون عــن ا

إلي(، وغيرهم أن المراد تدبر ذلك وتذكره فال يقبل؛ ألن القراءة ال تطلق إال على حركة اللسـان بحيـث 
 (93)يسمع نفسه(.

                                                           

 (.334/ 1( انظر: المغني البن قدامة )(87
 (.1/161(، وبدائع الصنائع للكاساني )1/213( انظر: تحفة الفقهاء للسمرقندي )(88
 (.760(، برقم: )1/152( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب األذان، باب القراءة في الظهر )(89
 (.2/245لباري شرح صحيح البخاري البن حجر )( انظر: فتح ا(90
( أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الصالة، باب وجـوب قـراءة الفاتحـة فـي كـل ركعـة، وأنـه إذا لـم يحسـن الفاتحـة، وال أمكنـه تعلمهـا قـرأ مـا (91

 (.395(، برقم: )1/296تيسر له من غيرها )
 (.157/ 1( انظر: جاء في المنتقى شرح الموطأ للباجي)(92
 (.103/ 4( انظر: شرح النووي على صحيح سلم )(93



جم2019جج-جيوقيوججالسمبعجعشرالةدنججالةةلميةل جامعة جنقل اجلةلحث ججم

University of Dongola Journal for Scientific Research, 17th edition June 2019 
 

 

6
0

 

أن مطلق األمر بالقراءة ينصرف إلى المتعارف، وقدر مـا ال يسـمع هـو لـو كـان سـميًعا لـم يعـرف  -3
ة. فشــرط القــراءة إًذا أن يســمع نفســه إن كــان صــحيح الســمع وال شــاغل للســمع، وأن مجــرد تحريــك قــراء

   (94)اللسان بالحروف ال يسمى قراءة فال أثر له. 
 ونوقش هذا االستدالل: 

 أنه ال عبرة بالعرف في الباب؛ ألن هذا أمر بينه وبين ربه فال يعتبر فيه عرف الناس.-1
نفس مــن شــرط القــراءة، وأن مــا عــداه ال يســمى قــراءة؛ ألن القــراءة مــن فعــل وال يســلم أن إســماع الــ-2

   (95) اللسان وهي تتحقق بإخراج الحروف من مخارجها، أما اإلسماع فهو فعل األذنين فال عبرة به.
وألنـــه ذكـــر محلـــه اللســـان، وال يكـــون كالًمـــا بـــدون الصـــوت، والصـــوت مـــا يتـــأتى ســـماعه، وأقـــرب -4

، فمتـــى لـــم يســـمع نفســـه علـــم أنـــه لـــم يـــأت بـــالقول، ألنـــه ال يكـــون آتًيـــا بـــه بـــدون الســـامعين إليـــه نفســـه
 (96)صوت.

ويمكن أن يناقش هذا االستدالل: بأن مـدار صـحة القـراءة علـى تحقـق خـروج الحـروف مـن مخارجهـا، 
 وما عدا ذلك فهو أمر زائد ال دليل عليه. 

 القول الثاني:
، (100)، واختيـــار الشـــوكاني(99)، وقـــول عنـــد الحنابلـــة(98)، والمالكيـــة(97)ذهـــب الحنفيـــة فـــي أحـــد القـــولين

ن لم يسـمعها (101)وشيخ اإلسالم ابن تيمية ، وقال ابن مفلح عنه: )واختار شيخنا االكتفاء بالحروف وا 
: إلى أن تحريك اللسان بالحروف، وخروجها من مخارجها يكفي، (103)، وابن عثيمين(102)وذكره وجها(

وكاني: )والحاصــل أنــه ال وجــه لهــذا االشــتراط ال باعتبــار أصــل وال يشــترط أن يســمع نفســه، قــال الشــ
                                                           

 (، حاشية الجمل 349/ 3(، المجموع للنووي )357-356/ 1(، البحر الرائق  البن نجيم )127/ 1( انظر: تبيين الحقائق للزيلعي)(94
(1 /88.) 

 (.162/ 1( انظر: بدائع الصنائع للكاساني)(95
 (.1/334( انظر:   المغني البن قدامة )(96
 (.151/ 1(، حاشية الطحطاوي)356/ 1(، البحر الرائق  البن نجيم)162-161/ 1ظر:  بدائع الصنائع للكاساني )( ان(97
(، كفايـــة الطالـــب 350/ 1(، المختصـــر الفقهـــي البـــن عرفـــة)212/ 2(، التـــاج واإلكليـــل البـــن المـــواق )29/ 1( انظـــر: مختصـــر خليـــل )(98

 (.137/ 1(، الثمر الداني لألزهري)199/ 1(، الفواكه الدواني للنفراواني)364/ 1للعدوي)
 (.332/ 1(، كشاف القناع للبهوتي)44/ 2( انظر:  اإلنصاف للمرداوي)(99

 (.54/ 1( انظر:   تحفة الذاكرين للشوكاني)(100
 (.80/ 3(، المستدرك على مجموع فتاوى شيخ اإلسالم البن تيمية)43( انظر:   مختصر الفتاوى المصرية) ص: (101
(، تحفــة الــذاكرين للشــوكاني 360(.395(، بــرقم: )1/296/ تعلمهــا قــرأ مــا تيســر لــه مــن غيرهــا )1كتــاب الفــروع ال بــن مفلــح ) ( انظـر: (102

 (.3/20( ، الشرح الممتع على زاد المستقنع البن عثيمين )1/54)
 (.21/ 3( انظر:   الشرح الممتع على زاد المستقنع البن عثيمين ) (103
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، (104)الثواب وال باعتبار كماله بل قد يكون التدبر والتفهم بما ال يسمع النفس من األذكار أتـم وأكمـل(
واختاره ابن عثيمين وقال: )قوله: ويقول، إذا قلنا: إن القـول يكـون باللسـان، فهـل ُيشـترط إسـماع نفسـه 

في هذا ِخالٌف بين العلماء، فمنهم َمن قال: الُبدَّ أن يكون له صوٌت ُيسمَع به نفَسه، وهو  لهذا القول؟
ن لم يسمعه َمْن بجنبه، بل الُبدَّ أْن ُيسمع نفَسه، فإْن َنَطَق بدون أن ُيسمَع نفَسـه فـال ِعْبـَرة  المذهب، وا 

ــحيُح: أنـه ال ُيشـترط  أن ُيسـِمَع نفَسـه، ألن اإلسـماَع أمــٌر بهـذا النُّطـِق، ولكـن هـذا القـول ضـعيف، والصَّ
زائٌد على القول والنُّطِق، وما كان زائدًا على ما جاءت به السُّنَُّة فعلى الُمدَّعي الدليُل، وعلى هذا: فلـو 
تأكََّد اإلنسان من خروج الحـروف ِمـن مخارجهـا، ولـم ُيسـمْع نفَسـه، سـواء كـان ذلـك لضـعف سـمعه، أم 

، فــــالرَّاجُح أنَّ جميــــَع أقوالــــه معتبــــرة، وأنــــه ال ُيشــــترط أكثــــر ممــــا دلَّــــت ألصــــوات حوَلــــه، أم لغيــــر ذلــــك
 (105)النُّصوُص على اشتراِطه وهو القول(.

 واستدلوا على ذلك:
أن القــراءة فعــل اللســان وذلــك بتحصــيل الحــروف ونظمهــا علــى وجــه مخصــوص وقــد وجــد هــذا، فأمــا 

اللسان، فال يشـترط لصـحة القـراءة والصـالة  إسماعه نفسه فال عبرة به؛ ألن السماع فعل األذنين دون
ن كان ال يسمع نفسه.  (106)، أال ترى أن القراءة نجدها تتحقق من األصم وا 

قال: " قـال اهلل تعـالى: أنـا  -صلى اهلل عليه وسلم-عن النبي  -رضي اهلل عنه-ـــ حديث أبي هريرة 1
أن الذكر يحصل بتحريـك الشـفتين ، وفيه دليٌل على (107)مع عبدي حيثما ذكرني وتحركت بي شفتاه" 

ن لم يسمع نفسه.  وا 
ــ أن اشتراط صوت يسمعه القارئ لنفسه ال دليل عليه فهو أمـر زائـد علـى مـا جـاءت بـه السـنة ، بـل 2

ن لم يسمع نفسه، وعلى المدعي الدليل.  (108)متى حرك لسانه بذلك كان متكلمًا وا 

ئد على القول والّنطق، وما كـان زائـدًا علـى مـا جـاءت فال ُيشترط أن ُيسِمَع نفَسه؛ ألن اإلسماَع أمر زا
به السنة فعلى الُمـدَّعي الـدليُل، وعلـى هـذا: فلـو تأكَّـَد اإلنسـان مـن خـروج الحـروف ِمـن مخارجهـا، ولـم 
ُيسمْع نفَسه، سواء كان ذلك لضعف سمعه، أم ألصوات حوَله، أم لغير ذلك؛ فالرَّاجُح أنَّ جميَع أقواله 

 ُيشترط أكثر مما دلَّت النُّصوُص على اشتراِطه. معتبرة، وأنه ال
                                                           

 (.1/54ن  للشوكاني  )( انظر:   تحفة الذاكري(104
 (.3/20( انظر:   الشرح الممتع على زاد المستقنع البن عثيمين )(105
(، حاشــــية 127/ 1(، تبيــــين الحقــــائق للزيلعــــي)1/396(، المحــــيط البرهــــاني للبخــــاري )162/ 1( انظــــر:   بــــدائع الصــــنائع للكاســــاني)(106

 (.151/ 1الطحطاوي)
 (.9/153، باب: قول اهلل تعالى: }ال تحرك به لسانك{ )( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: التوحيد(107
 (. 21/ 3(، الشرح الممتع على زاد المستقنع البن عثيمين) 5/28( انظر:   المستدرك على مجموع فتاوى شيخ اإلسالم البن تيمية)(108
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 المناقشة والترجيح:
يظهــر أن قــول الجمهـــور أرجــح ألنــه البـــد مــن إعطــاء الحـــروف حقهــا ومســتحقها مـــن الصــفات حـــال 
النطــق بهــا؛ فكيــف ننطــق صــاد "الصــراط" وســين" المســتقيم" وهمــا حرفــا صــفير وغــين" غيــر" وكلهــا ال 

اج صوت تسمعه األذنان وما استدل به أصحاب القول الثاني ال يخلو يتسنى النطق بها من غير إخر 
 من مقال:

فقـــولهم أن الســـماع ال دليـــل عليـــه، وأنـــه فعـــل األذنـــين دون اللســـان ، وهـــل تكـــون اللســـان قارئـــة قـــراءة 
عطائهـــا مـــا تســـتحق مـــن صـــفات ال تخـــرج إال  صـــحيحة مـــن غيـــر إخـــراج الحـــروف مـــن مخارجهـــا، وا 

 أما األصم فسقط عنه السماع للعذر.بصوت تسمعه األذنان، و 
نمـا فـي اإلسـماع، فقـد  وأما ما جاء في الحديث: " وتحركت بي شفتاه" فال خالف فـي تحريـك الشـفاه وا 
اتفقوا على أن الجنب لو تـدبر القـرآن بقلبـه مـن غيـر حركـة لسـانه ال يكـون قارًئـا مرتكًبـا لقـراءة الجنـب 

طن الخــالف؛ ولــذا كــان قــول الجمهــور أرجــح وأحــوط فــال يصــح الحــديث دلــياًل فــي مــو  (109)المحرمــة.
 وأسلم واهلل أعلم.
 ثمرة الخالف: 

وثمرة الخالف تظهر فيما إذا صحح الحروف ولم يسمع نفسه هل تجوز صالته أم ال؟ فعند المالكية، 
 وبعض الحنفية، وابن تيمية يجوز، وعند الجمهور ال.
الطالق بأن قـال المرأتـه: أنـت طـالق ولـم يسـمع وعلى هذا ينبني الخالف في كل حكم تعلق بالنطق ك

نفسه، والعتاق بأن قال لعبده: أنت حر ولم يسمع نفسه ، واالسـتثناء بـأن قـال المرأتـه: أنـت طـالق إن 
شـــاء اهلل، أو قــــال لعبــــده: أنــــت حــــر إن شــــاء اهلل، وخافـــت )إن شــــاء اهلل( ولــــم يســــمع نفســــه ، وكــــذلك 

حــرام الحــج، والتســمية، ووجــوب الخــالف فــي الشــرط، وغيــر ذلــك، مثــل: اإليــ الء، واليمــين، والتكبيــر، وا 
 (110)سجدة التالوة، ونحو ذلك مما يتعلق بالنطق.

يقول إمام الحرمين الجويني: ) وعلى هـذا األصـل لـو حـرك لسـانه، وشـفتيه )بـالطالق( أو بالنكـاح أو  
ه ولـم ينعقـد نكاحـه بعقد من العقود، )بحيـث إنـه( ال صـوت يظهـر لـه مـع تحريـك اللسـان لـم يقـع طالقـ

وعقــــوده، حتــــى يوجــــد منــــه مــــا ينطلــــق عليــــه اســــم اللفــــظ واســــم القــــول والنطــــق بــــه بحيــــث إنــــه يســــمع 
 (111)نفسه(.

                                                           

 (.113/ 3( انظر:   مراعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، للمباركفوري، )(109
 ( .2/302ناية شرح الهداية للعيني )( انظر:   الب(110
 (.379/ 1( انظر:   الجمع والفرق = كتاب الفروق للجويني)(111
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ويقــول ابــن القــيم عنــد حديثــه عــن االســتثناء فــي الحلــف بقــول )إن شــاء اهلل( : )وهــل يشــترط أن يســمع 
ن كان بحيث ال يسمعه؟ ف اشترط أصحاب أحمد وغيرهم أنـه  نفسه أو يكفي تحرك لسانه باالستثناء، وا 

البد وأن يكون بحيث يسمعه هـو أو غيـره. وال دليـل علـى هـذا مـن لغـٍة وال عـرٍف وال شـرٍع، ولـيس فـي 
 (112)المسألة إجماع(.

وبنــاء علــى مــا ســبق مــن اشــتراط تحريــك اللســان والشــفتين بــالقراءة سأســتعرض مــا كــان مــن ثمــرة هــذا  
ائل في أبواب فقهية متفرقة سأفصل بعًضـا منهـا فـي المبحـث الخالف اختالف الفقهاء في بعض المس

 اآلتي.
سماع المرء : المبحث الثالث األثر المترتب على القول بوجوب تحريك اللسان والشفتين بالقراءة وا 

 نفسه وفيه مطالب:
 المطلب األول: قراءة الحائض للقرآن بدون مس.

  الوأق ثالثة في هازجون ،دةدمتع أقوال عدةلىع الحائض قبل من القرآن قراءة في ءالفقهاء فاختل 
 :األول لوــالق 
، وقـول عنـد المالكيـة (113)الحنفية مـن الفقهـاء روجمه الـــق اذوبه ،آنرالق قـراءة ضــالحائ على مريح 
ــــــوالمش، (114) ــــــالش دعن روهـ ـــــد (115)افعيةـ ــــــوه، (116)الحنابلة، والمـــــذهب عن الصحابة ن م ركثي لوق وـ

 .(117)نوالتابعي
 َك َتْفِصياَلٌت ألصحاب هذا القول وبيانها كما يلي:َوُهَنا
فمــذهب الحنفيــة حرمــة قراءتهــا للقــرآن ولــو دون آيــة مــن المركبــات ال المفــردات، وذلــك إذا قصــدت  -

القــراءة، فــإن لــم تقصــد القــراءة بــل قصــدت الثنــاء أو الــذكر فــال بــأس بــه. قــال ابــن عابــدين: فلــو قــرأت 
ًئا مــن اآليـات التــي فيهـا معنـى الــدعاء، ولـم تـرد القــراءة ال بـأس بــه، الفاتحـة علـى وجــه الـدعاء، أو شـي

  (118) وصرحوا أن ما ليس فيه معنى الدعاء كسورة المسد، ال تؤثر فيه نية الدعاء فيحرم.
                                                           

 (.351/ 5( انظر:   إعالم الموقعين البن القيم)(112
 (. 1/293(، رد المحتار البن عابدين)1/32(، تحفة الفقهاء للسمرقندي)152/ 3( انظر: المبسوط للسرخسي)(113
 (.1/71(، عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب)1/182دادي) ( انظر: المعونة للبغ(114
(،روضــة 158،162،357،356/ 2(، المجمــوع للنــووي للنــووي)1/76(، المهــذب للشــيرازي)384، 149/ 1( انظــر: الحــاوي للمــاوردي)(115

 (1/86الطالبين للنووي)
(، كشـــاف القنــــاع 1/347،243اف للمـــرداوي )(، اإلنصـــ160/ 1(، المبـــدع البــــن مفلـــح)224، 1/106( انظـــر: المغنـــي البـــن قدامـــة)(116

 (.1/111(، شرح منتهى اإلرادات للبهوتي)1/197للبهوتي)
 (. 46/ 2(، فتح الباري البن حجر)224، 1/106( انظر: المغني البن قدامة)(117
 (.3/152(، رد المحتار البن عابدين)1/38بدائع الصنائع للكاساني)  ( انظر:(118
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وذهـــب الشـــافعية حرمـــة قـــراءة القـــرآن للحـــائض ولـــو بعـــض آيـــة، كحـــرف لإلخـــالل بـــالتعظيم ســـواء  -
وا بجـــواز إجـــراء القــرآن علـــى قلبهــا مـــن غيــر تحريـــك اللســـان، أقصــدت مـــع ذلــك غيرهـــا أم ال، وصــرح

مـرار مـا فيـه فـي القلـب، وكـذا تحريـك لسـانها وهمسـها بحيـث ال تسـمع  وجواز النظـر فـي المصـحف، وا 
  (119)نفسها، ألنها ليست بقراءة قرآن.

ال إعجـاز  وذهب الحنابلة أنه يحرم عليها قراءة آية فصاعدا، وال يحرم عليها قراءة بعض آية، ألنه -
فيـه، وذلـك مـا لـم تكـن طويلـة، كمـا ال يحـرم عليهـا تكريـر بعـض آيـة مـا لـم تتحيـل علـى القـراءة فتحــرم 
عليهــا. ولهــا تهجيــة آي القــرآن ألنــه لــيس بقــراءة لــه، ولهــا التفكــر فيــه وتحريــك شــفتيها بــه مــا لــم تبــين 

ي سـاكتة، ألنهـا فـي هـذه الحالـة ولها أيًضا أن يقرأ عليها وهـ ،الحروف، ولها قراءة أبعاض آية متوالية
 (120) ال تنسب إلى القراءة.

 : يلي اــبم ضللحائ ميرالك آنرــالق اءةرة قــمربح نوالقائل لدتــواس
 نب لإسماعي ن: ع-رضي اهلل عنهما- رعم نب اهللدعب ثيدح نم يذمرالت اإلمام جهرأخ -1

 أرقال: " ال تق - عليـه وسـلمصلى اهلل-النبي أن رعم ناب نع نافع نب ةــعقب نب ىــسوم نع، عياش
 للك زويج ال أنه لنا دكؤي فيرالش يونبال ثيدالح اذوه ،(121)"آنرالق نا مشيًئ بالجن وال ضالحائ
 مرألن ما يح ،هاروكثي اءةرالق لقلي نبي كذل في قرال ف ،ميرالك آنرالق اءةرق بوالجن ضالحائ نم
  (122).امرح فقليله هركثي
 ونوقش هذا االستدالل بالحديث: -
بأن هذا الحديث ضعيف، معلول باتفاق أهـل العلـم بالحـديث، قـال الحـافظ ابـن حجـر: )وأمـا حـديث -أ

   (124)، فضعيف من جميع طرقه(.(123)ابن عمر: "ال تقرأ الحائض، وال الجنب شيئا من القرآن"
، فلـو كانـت القـراءة محرمـة -صـلى اهلل عليـه وسـلم- قد كان النساء يحضن على عهـد رسـول اهلل -ب
ألمتـه، وتعلمـه أمهـات المـؤمنين،  -صـلى اهلل عليـه وسـلم-هن كالصالة لكـان هـذا ممـا بينـه النبـي علي

في ذلك نهًيـا،  -صلى اهلل عليه وسلم-وكان ذلك مما ينقلونه إلى الناس، فلما لم ينقل أحد عن النبي 

                                                           

 (.2/162(، المجموع للنووي)1/149( انظر: الحاوي للماوردي)(119
 (.1/243(،اإلنصاف للمرداوي)1/160(،المبدع البن مفلح)1/107( انظر: المغني البن قدامة )(120
/ 1، بـاب مـا جـاء فـي الجنـب والحـائض أنهمـا ال يقـرآن القـرآن )-صلى اهلل عليه وسلم-( أخرجه الترمذي، أبواب الطهارة عن رسول اهلل (121
 (.100/ 1(، وضعفه األلباني في مشكاة المصابيح )309/ 1والبيهقي في السنن الكبرى ) (،131(، برقم: )194
 (.1/38( انظر: بدائع الصنائع للكاساني)(122
 (  سبق تخريجه بنفس الصفحة.(123
 (.409/ 1( انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري البن حجر)(124
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ذا لـم ينـه عنـه مـع كثـرة ال حـيض فـي زمنـه لم يجـز أن تجعـل حراًمـا، مـع العلـم أنـه لـم ينـه عـن ذلـك، وا 
 .(125) علم أنه ليس بمحرم

كــان يتكــئ فــي  -صــلى اهلل عليــه وســلم-أنهــا قالــت: "أن النبــي  -رضــي اهلل عنهــا –عــن عائشــة -2
 (126)حجري وأنا حائض ثم يقرأ القرآن".

 ووجه الداللة من الحديث: 
ن التنصيص عليه إذا وفيه إشارة إلى أن الحائض ال تقرأ القرآن، ألن قولها: )ثم يقرأ القرآن( إنما َيْحسُ 

كــان ثمــة مــا يــوهم منعــه، ولــو كانــت قــراءة القــرآن للحــائض جــائزة لكــان هــذا الــوهم منتفًيــا، أعنــي تــوهم 
  (127) امتناع قراءة القرآن في حجر الحائض.

-واالعتماد في المنع على ما روي عن الصحابة، ويعضده قول عائشة وميمونة في قراءة النبي  -3
القــرآن فــي حجرهمــا حــال الحــيض، فإنــه يــدل علــى أن للحــيض تــأثيًرا فــي منــع  -صــلى اهلل عليــه وســلم

 (128)القراءة.
قــال الحــافظ ابــن رجــب: ) واالعتمــاد فــي المنــع  -رضــي اهلل عــنهم-مجــيء المنــع عــن الصــحابة  -3 

، وعــن أبــي الزبيــر رضــي اهلل عنــه: ) أنــه ســأل جــابًرا عــن المــرأة (129)علــى مــا روي عــن الصــحابة ( 
-نفســاء هــل تقــرأ شــيًئا مــن القــرآن؟ فقــال جــابر: ال (، مســتنًدا لحــديث مرفوًعــا عــن النبــي الحــائض وال

 (130)أنه قال: )ال تقرأ الحائض، وال الجنب شيًئا من القرآن(.  -صلى اهلل عليه وسلم
ونــوقش حــديث جــابر: بــأن ســنده ضــعيف جــًدا، قــال ابــن حجــر: ) وفيــه محمــد بــن الفضــل، وهــو  -

 (131)متروك(.
ثه دح نم ظأغل ثهادح ألن ،ضــالحائ كلذوك آنرالق بالجن أريق ال: اوفقال ،لوبالمعق اولدتــواس -4

 لالقلي نبي لالفص بجوي ال اذوه ،متهرح على ةظومحاف آنرالق ميظلتع اءةرالق نوألن المنع م
 ولبيان همترا لحيًمظتع آنرــالق نا ميًئــش أرن تقأ ضللحائ زويج ال هــأن لنا دكؤي هــكل اذــوه، روالكثي
، قال ابن ضلحائل مةرالح توثب أولى باب نوم ،احةرص عليه مريح بالجن ألن ومكانته أهميته

                                                           

 (.191/ 26( انظر: مجموع الفتاوى البن تيمية)(125
 (.297( ، برقم:)1/67جه البخاري في صحيحه، كتاب الحيض، باب  ِقَراَءِة الرَُّجِل ِفي َحْجِر اْمَرَأِتِه َوِهَي َحاِئٌض )( أخر (126
 (.42(، رقم:)160/ 1( انظر: إحكام األحكام شرح عمدة األحكام البن دقيق العيد )(127
 (.20-19/ 2( انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري البن حجر )(128
 (.49/ 2انظر: فتح الباري البن رجب) ((129
 (.23(  سبق تخريجه )ص:(130
 (.1/374( انظر: تلخيص الحبير البن حجر)(131
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ذا ثبت هذا في الجنب، ففي الحائض أولى، ألن حدثها آكد، ولذلك َحرَّم الوطء، وَمنع  قدامة : ) وا 
 (132)الصيام، وَأسَقط الصالة، وساواها في سائر أحكامها(.

) ووجه هذا: أن حـدث الحـيض أشـد مـن حـدث الجنابـة، فإنـه يمنـع مـا يمنـع  وقال الحافظ ابن رجب :
منه حدث الجنابة وزيادة، وهي الـوطء والصـوم، ومـا قيـل مـن خشـية النسـيان فإنـه ينـدفع بتـذكر القـرآن 

  (133) بالقلب، وهو غير ممنوع به (.
 ونوفش هذا االستدالل:

ا زمــن الطهــر، ألن الحــيض قــد يمتــد بهــا أن الحــائض تختلــف عــن الجنــب إذ ال يمكنهــا التعــوض عنهــ
 غالبه أو أكثره، فلـو ُمنعـت مـن القـراءة لفاتـت عليهـا مصـلحتها، وربمـا نسـيت مـا حفظتـه زمـن طهرهـا.

(134) 
 :الثاني لوالق 
 عنــــــــــــــــد المــــــــــــــــذهب وـــــــــــــــــوه، (135)الحنفية ضلبع لوق ووه ،ميرالك آنرالقأ رتق أن ضللحائ زويج 

كما أنه ، (138)الحنابلة ضورأي بع، (137)ميدالق بهذالم يــــــف عيةافــــــالش لفقهاء لوق ووه، (136)المالكية
قال: ) بأن لهـا أن َتْقـَرَأ اْلقُـْرآَن ِإَذا َخافَـْت ِنْسـَياَنُه، َبـل َيِجـُب أِلنَّ َمـا اَل َيـِتمُّ اْلَواِجـُب ف: تيمية ناختيار اب

 (139)ِإالَّ ِبِه َفُهَو َواِجٌب(.

 :يأتي بما اولداست دفق ضللحائ ميرالك آنرالق اءةرق ازوبج اوقال نيذأما ال
 إال ركذال ن  -صلى اهلل عليه وسلم-النبيمع  جنار: " ختقال -رضي اهلل عنها-عائشة ـــ حديث 1

وأنا  -صلى اهلل عليه وسلم -النبي علي لخدف -ضالحي نكناية ع- تمثط فرــس جئنا فلما الحج
: قال ،منع: ت" قل؟تــنفس ك: "لعلقالالحاج.  أحج مواهلل إني ل ت:" وردد؟كأبكي فقال: "ما يبكي

                                                           

 (.106/ 1( انظر: المغني البن قدامة )(132
 (.48/ 2( انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري البن رجب)(133
 (.4/367( انظر: إعالم الموقعين عن رب العالمين )(134
 (. 1/209(،البحر الرائق البن نجيم)3/152وط للسرخسي)( انظر: المبس(135
 ، (.1/71(، عيون المسائل للقاضي عبدالوهاب)1/174(، حاشية الدسوقي)1/172( انظر: الكافي البن عبد البر)(136
 (.2/356( انظر: المجموع للنووي)(137
 (.347، 243/ 1( انظر: اإلنصاف للمرداوي)(138
 (.243/ 1(، اإلنصاف للمرداوي)1/160( انظر: المبدع البن مفلح)(139
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 يرهطت حتى تبالبي فيطوت أال رالعام غي لــما يفع فافعلي ،آدم بني على اهلل هــكتب يءــش ك"فإن ذل
." (140) 
يًئا ــش أرتق أن ضالحائ ىــعل مريح ال أنه على واضحة داللة لدــي فيرــالش يوالنب ثيدالح اذوه
نه  ،ميرالك آنرالقمن    -رضي اهلل عنها- عائشة نمنيؤالم أم أن مالم حينما علــسعليه الصالة والوا 
ولكنه الحاج"، وقال لها : "افعلي ما يفعله  ،راألم لها رويس عنها فخف -حاضتأي: - نفست

من  ريكث الحج كمناس الداء بذهمن  أن موالمعل نوم ،افطوال ووه واحداً ا شيًئ اذهمن استثنى 
من  منعها وإنما اذهمن يء ــشمن  يمنعها مل -والسالم عليه الصالة- لوسروال ،واالستغفار الدعاء

 مريح ال ضالحائ أن على كله اذه لدف ،الكالم فيه لن اهلل أحأ إال ،صالة افطوال ألن ،افطوال
 (141).حيضها حال ميرالك آنرالقمن شيًئا  أرتق أن عليها

  نمنيؤمأم العن  ممسل صحيح في جاء بما آنرللق ضالحائ قراءة ازوا على جأيًض اولدواست-2
 لى كعل اهلل ركذي -صلى اهلل عليه وسلم -النبي" كان  :تقال -رضي اهلل عنها-عائشة 
 (142)".أحيانه
 ضللحائ مـــــــــــــــيرالك آنرالق اءةرق ازوج وعلى ،صحته ىـــــــــــــــعل العلمـــــــــــــاء قاتف فيرالش ثيدالح اذوه

 أن على ،تالعبادا جميع يـــــتناف ال والجنابة والنفاس ضـــــالحي أن على هـــــنودل بمضم، كمـــا بوالجن
، -لوج زع-اهلل  رومنها ذك ،والجنابة والنفاس ضالحي حال زجائ والعبادات ما همــــــــــــــــــــــــــــــن  هناك
 في اهلل ركذي -صــلى اهلل عليــه وســلم- لوــــسرال كان وإذا ،هروغي ميرالك آنربالق مأع نويك ركذوال
ذ إ ،بلجنوا ضالحائ على مرتح ال مـــيرالك آنرالق قراءة أن على واضحة داللة لدي اذفه أحيانه لك
 وها وم رما فيه الخي إال لال يفعوهـــــو  -صـــــلى اهلل عليـــــه وســـــلم- اهلل لوما فعله رس اماًرح كان ول

صــــــلى اهلل - لوسرال ليفع أن لويستحي جــــــائزاً  نويك ال فعله فإن وعرــــــــبمش سلي ما أما ،وعرــــــــمش
 (143).لها موالمعل ألمته عرالمشذ هو إ ،زبجائ سما لي -عليه وسلم

 نفسها دفتج ،ظتحف ما نسيان إلى اذه ديؤي دوق حيضها ديمت دق ضن الحائا : إأيًض اووقال-3
 (144).وحمله فالمصح سوم ميرالك آنرالق لقراءة ةطرمض

                                                           

 (.305(، برقم: )1/68( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الحيض، باب: َتْقِضي الَحاِئُض الَمَناِسَك ُكلََّها ِإالَّ الطََّواَف ِباْلَبْيِت)(140
 (.2/42( انظر: فتح الباري البن رجب)(141
 (.1/227لمؤذن فاه ههنا وههنا وهل يلتفت في األذان )( أخرجه البخاري في صحيحه،  كتاب األذان ، باب هل يتبع ا(142
 (.1/408(، فتح الباري البن حجر)1/42( انظر: إعالم الموقعين عن رب العالمين)(143
 (.4/367(،إعالم الموقعين عن رب العالمين )1/113(، أسهل المدارك للكشفاوي)315/ 1( انظر: الذخيرة للقرافي)(144
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وقالوا بأن وجه قراءتها للقرآن؛ أنها غير ممنوعـة قبـل الحـيض، أي مـا تسـهل، وهـذه يسـهل عليهـا  -4
دليــل، ويــدل علــى هــذا العمــوم قولــه الكثيــر مــن القــرآن، فهــو عمــوم فــي الحــائض وغيرهــا حتــى يقــوم 

 تعـالى:–فلم يخص، وأيضًا قولـه  ،(145)َّ خم حم جم هل مل خل حل جل ُّٱ تعالى:

 ين ىن نن من زن  رن مم ام يل ىل مل ٱُّٱ

،  فالعبــادة عامـــة، وأفضـــلها قـــراءة القـــرآن، والـــتالوة أيضـــًا مـــن فعـــل الخيـــر فهـــو (146)َّزي ٰى
   (147)عموم في الحائض والطاهر إال أن تقوم داللة.

إنَّها تقرأ إذا كانت طاهرة، فكذلك وهي حائض؛ بعلة أنها مسلمة محدثة بغير الجنابـة، أو وأيضًا ف -5
 (148)نقول: هي مسلمة ممنوعة من الصالة بغير الجنابة.

 الراجح من األقوال:  
إن قراءة الحائض للقـرآن بنفسـها فـإن كـان نظـًرا بـالعين أو تـأماًل بالقلـب بـدون نطـق باللسـان فـال بـأس 

ن يوضـع المصـحف أو اللـوح فتنظـر إلـى اآليـات وتقرأهـا بقلبهـا وال يطلـق علـى ذلـك قـراءة بذلك مثـل أ
إنمـــا هـــو تـــدبر وتفكـــر وتأمـــل فـــي اآليـــات تـــؤجر عليـــه، قـــال النـــووي فـــي شـــرح المهـــذب: ) جـــائز بـــال 

، وأما إن كانت قراءتها نطًقا باللسان فجمهور العلماء على أنه ممنوع وغير جـائز، ولكـن (149)خالف(
ح من هذا: هو القول الوسـط، الـذي يجمـع بـين القـولين وهـو: بجـواز قراءتهـا للقـرآن مـع تحريـك الصحي

الشفتين في التعوذ أو خشيت نسيانه، أو للتدريس ، بل قد يكون ذلك واجًبا ألن مـا ال يـتم الواجـب إال 
 به فهو واجب. 

يـث المنـع واخـتالف العلمـاء فـي وأما إن كانت قراءتها للتعبد دون حاجة فاألفضل أال تقرأه لوجود أحاد
ذلك، قال ابن عثيمين: ) وقال شيخ اإلسالم: إنه ليس في منع الحائض من القراءة نصوص صريحة 

ذا كان كذلك فلها أن تقرأ القرآن لما يلي:  صحيحة وا 
 أن األصل الحل حتى يقوم دليل على المنع.- 1 

                                                           

 .41( سورة األحزاب، آية: (145
 .77( سورة الحج، آية: (146
 (.331-330/ 1( انظر: عيون المسائل للقاضي عبدالوهاب)(147
 (.331/ 1( انظر: المرجع السابق)(148
 (.357/ 2( انظر: المجموع للنووي شرح المهذب )(149
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على من يتلو كتابه، فمن أخرج شخًصا عن عبادة  إن اهلل أمر بتالوة القرآن مطلًقا، وقد أثنى اهلل- 2 
ذا لم يكن هناك دليل صحيح صريح على المنع، فإنها مـأمورة  اهلل بقراءة القرآن فإننا نطالبه بالدليل، وا 
بــالقراءة. فـــإن قيـــل: أال يمكـــن أن تقـــاس علـــى الجنـــب بجــامع لـــزوم الغســـل لكـــل منهمـــا بســـبب خـــارج؟ 

لجنب باختياره أن يزيل هذا المانع باالغتسال، وأما الحائض فلـيس أجيب: أنه قياس مع الفارق، ألن ا
باختيارهــا أن تزيــل هــذا المــانع، وكــذا فــإن الحــائض مــدتها تطــول غالًبــا، والجنــب مدتــه ال تطــول ألنــه 
سوف تأتيه الصـالة، ويلـزم باالغتسـال والنفسـاء مـن بـاب أولـى أن يـرخص لهـا، ألن مـدتها أطـول مـن 

مـذهب قـوي. ولـو قـال قائـل: مـا دام العلمـاء  -رحمـه اهلل-إليـه شـيخ اإلسـالم  مدة الحائض، وما ذهـب
، فلمــاذا ال نجعــل المســألة معلقــة بالحاجــة، فــإذا احتاجــت (150)مختلفــين، وفــي المســألة أحاديــث ضــعيفة

إلى القراءة كاألوراد، أو تـتحفظ مـا حفظتـه حتـى ال تنسـى، أو تحتـاج إلـى تعلـيم أوالدهـا أو البنـات فـي 
س فيباح لها ذلك، وأما مع عدم الحاجـة فتأخـذ بـاألحوط، وهـي لـن تحـرم بقيـة الـذكر. فلـو ذهـب المدار 

 (151)ذاهب إلى هذا لكان مذهًبا قوًيا(.

 الطالق بمجرد النية دون تلفظ اللسان به: المطلب الثاني
 به؟إذا عزم الرجل على الطالق، وحدَّث به نفسه، فهل يقع الطالق بمجرد نيته، دون تلفظ لسانه 

 تحرير محل النزاع:
 (152) اتفق الفقهاء على وقوع الطالق بالنية مع اللفظ الدال عليه.-1
عن  -رضي اهلل عنه-واتفقوا على أن المرء ال يؤاخذ بما حدثت به نفسه لما روي  عن أبي هريرة -2

م تعمـل، أنه قال: " إن اهلل تجـاوز عـن أمتـي مـا حـدثت بـه أنفسـها مـا لـ -صلى اهلل عليه وسلم-النبي 
، فدل الحديث على أن المرء غير مؤاخذ بمـا حـدثت بـه نفسـه، فالنيـة وحـدها ال تـؤثر (153) أو تكلم به"

 .(154)في األحكام إذا تجردت من القول أو الفعل

                                                           

 (.375-373( انظر: تلخيص الحبير البن حجر ) (150
 (.349-348/ 1( انظر: الشرح الممتع البن عثيمين)(151
(، والفقـــــــه علـــــــى المـــــــذاهب األربعـــــــة 173(، والقـــــــوانين الفقهيـــــــة البـــــــن جـــــــزي) ص: 3/1419بدايـــــــة المجتهـــــــد البـــــــن رشـــــــد) ( انظـــــــر:(152

 (.4/219للجزيري)
(، بـــرقم: 1/116( أخرجـــه مســـلم فـــي صـــحيحه، كتـــاب اإليمـــان ، بـــاب تجـــاوز اهلل عـــن حـــديث الـــنفس والخـــواطر بالقلـــب إذا لـــم تســـتقر )(153

(127.) 
 (.5/196بن حجر)( انظر: فتح الباري ال(154
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واختلفــوا فيمــا لــو طلــق الرجــل زوجــه فــي نفســه دون أن ينطــق بلفــظ دال علــى الطــالق، فهــل يقــع  -3
 طالقه؟ 

 يرجع إلى األسباب اآلتية: و سبب الخالف في المسألة
 ـــ هل النية عند العقد تقوم مقام اللفظ أو ال؟1

فمن رأى أنها تقوم مقام اللفظ، قال بوقوع الطالق بحديث الـنفس، ومـن اشـترط وجـود اللفـظ عنـد العقـد 
 دون اعتبار النية وحدها قال بعدم وقوع الطالق بحديث النفس.

 مر تعبدي أو معاملة بين اآلدميين؟ـــ االختالف في تكييف الطالق، هو أ2
فمن قاسه على اليمين والنذر بجامع أن كاًل منهم يعتبر فيـه اللفـظ والنيـة، اعتبـره عبـادة مـن العبـادات 
تفتقر إلى النية فتالحظ فيها، ومن اعتبره من المعامالت بين اآلدميـين اشـترط وجـود اللفـظ ولـم يكتـِف 

 (155)بالنية الخفية.

ق بمجرد النية، دون تلفظ اللسان به؟ فقد اختلف العلماء في هذه المسألة علـى وأما هل يقع الطال 
 ثالثة أقوال:
 القول األول:

يقـع الطـالق إن نــواه، وكلَّـم بـه نفســه، وهـو مـذهب مالــك والزهـري، قـال ابــن المنـذر النيسـابوري: ) قــال 
ن كــان إنمــ ا هــو وسوســة الشــيطان، الزهــري: إذا عــزم علــى ذلــك فقــد طلقــت لفــظ بــه أو لــم يلفــظ بــه، وا 

فلــيس بشــيء، وقيــل لمالــك: فــيمن طلــق فــي نفســه ولــم ينطلــق بــه بلســانه، أتــراه طالًقــا؟ قــال: نعــم فــي 
 (156)رأي(.

 واستدلوا على ذلك بما يلي:
نمــا لكــل امــرئ مــا نــوى" -صــلى اهلل عليــه وســلم-أن رســول اهلل  ، (157) قــال: "إنمــا األعمــال بالنيــات، وا 

ن لم يلفظ به، لقول اهلل تعالى: وأن من اعتقد الكفر بقلبه  يل ىل  مل يك ُّٱ فهو كافر وا 

                                                           

 (.3/1419( انظر: بداية المجتهد البن رشد)(155
(، ومـنح الجليـل شـرح مختصـر 4/49( وشـرح مختصـر خليـل للخرشـي، )5/204( انظر: اإلشراف علـى مـذاهب العلمـاء، البـن المنـذر )(156
 (.4/93خليل)
( رقــم: 1/6؟ )-صــلى اهلل عليــه وســلم-اهلل ( أخرجــه البخــاري فــي صــحيحه كتــاب: بــدء الــوحي، بــاب: كيــف كــان بــدء الــوحي إلــى رســول (157

(1.) 
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 ،(158) َّ نيمي زي ري ٰى ين ىن  نن من زن رن مم ام

 (159)ويقاس عليه من نوى الطالق بقلبه، وأضمره في نفسه، ولم يلفظ به.
وللطالق أركان أربع عند المالكية: الزوج، و زوجة في عصـمته، و قصـد النطـق بلفـظ الطـالق، ولفـظ 

ما يقوم مقامه من اإلشارة المفهمة، والكتابة، والكالم النفسي، وال يقع بمجرد النية  صريح أو كناية، أو
دون كالم نفسي، وعلى هذا فالعزم وحده ال يقع به الطالق عند المالكية، إال أن يقترن به كالم نفسي 

 بإيقاع الطالق.
 القول الثاني: 

لخطيـب الشـربيني ضـابط هـذا األمـر فقـال: ) ، وبـين ا ال يقع الطالق بالنية، من غير تلفـظ اللسـان بـه
أفهم كالمه أنه ال يقع طالق بنية من غير تلفظ، وهو كذلك، وال بتحريك لسانه بكلمة الطـالق، إذا لـم 

، وهــذا (160)يرفــع صــوته بقــدر مــا يســمع نفســه مــع اعتــدال ســمعه وعــدم المــانع، ألن هــذا لــيس بكــالم(
سـحاق، وابـن حـزم مذهب الجمهور: أبي حنيفة، والشافعي، وأحمـد، ، قـال البهـوتي:  ) (161)والثـوري، وا 

ــم يقارنهــا لفــظب ألنــه الفعــل المعبــر عمــا فــي النفــوس مــن اإلرادة،  فــال يقــع الطــالق بالنيــة وحــدها إن ل
نما يكون بمقارنة اللفظ لإلرادة"  .(162)والعزم، والقطع وا 

ابـن األميـر الصـنعاني:  )  ، قـال(163)قال ابن حجـر العسـقالني: ) الطـالق ال يقـع بالنيـة دون اللفـظ (
 (164)والحديث دليل على أنه ال يقع الطالق بحديث النفس، وهو قول الجمهور(.

 -واستدلوا على ذلك:
قال: " إن اهلل تجاوز ألمتي عما حدثت به نفسـها، مـا لـم تـتكلم بـه،  -صلى اهلل عليه وسلم-أن النبي 
النيــة، كــالبيع والهبــة، وأن التحــريم فــي ، أن الطــالق تصــرف يزيــل الملــك، فلــم يحصــل ب(165) أو تعمــل"

 الشرع ُعلق على الطالق، ونية الطالق ليست بطالق، فيبقى الحال.
                                                           

 .41( سورة المائدة، آية:(158
 (.2/575(، وحاشية الدسوقي)1419/ 3( انظر: بداية المجتهد البن رشد )(159
 (.3/369( انظر: مغني المحتاج للشربيني )(160
 (.9/458(، والمحلى البن حزم)392/  9(، وفتح الباري البن حجر)1/319( انظر: حاشية الطحطاوي على مراقي الفالح )(161
 (.83/ 3( انظر: شرح منتهى اإلرادات للبهوتي)(162
 (.393/ 9( انظر: فتح الباري البن حجر )(163
 (.258/ 2( انظر: سبل السالم، للصنعاني، )(164
(، 3/145وجــه اهلل )( أخرجــه البخــاري فــي صــحيحه، كتــاب العتــق، بــاب: الخطــأ والنســيان فــي العتاقــة والطــالق ونحــوه، وال عتاقــة إال ل(165
 برقم:

  (2528.) 
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أن إيقاع الطالق بالنيـة ال يثبـت إال بأصـل، أو بالقيـاس علـى مـا ثبـت بأصـل، ولـيس ههنـا أصـل، وال 
رين اختــاره د. ، ومـن المعاصـ(167)، وهـذا اختيـار ابـن تيميـة(166)قيـاس علـى مـا ثبـت بأصـل، فلـم يثبــت

 .(168)عبد الكريم زيدان
 القول الثالث:

التوقـف وهـو مـذهب ابـن سـيرين، فقــد سـئل عنهـا فقـال: ) ألـيس قـد علــم اهلل مـا فـي نفسـك؟ قـال: بلــى، 
فهذا توقـف، قـال ابـن حـزم: روينـا مـن طريـق عبـد الـرزاق عـن معمـر قـال:  -قال: فال أقول فيها شيًئا 

 -د علـم اهلل مـا فـي نفسـك؟ قـال: بلـى، قـال: فـال أقـول فيهـا شـيًئا سئل عنها ابن سـيرين فقـال: ألـيس قـ
 (169)فهذا توقف(.

 الراجح من األقوال:
يترجح اختيار الجمهور: أن الطالق ال يقع بمجرد النية دون تلفظ باللسان، وذلك للحديث الصحيح 

، وأحكام الصريح المذكور في هذه المسألة الذي احتج به الجمهور، وال يوجد نص آخر يعارضه
نما االعتبار باألعمال واألقوال، وقول اهلل  الشرع التي يفصل فيها القضاء ال اعتبار فيها للنيات، وا 

 تعالى: 

 رث  يت ىت نت مت زت رت يب ىبنب مب زب  رب يئ ىئ نئ ٱُّٱ

فاآليــة فيهــا أن ، (170) َّ ىل مل يك ىك مك لك  اكيق ىق يف ىف يث ىث نثمث زث

فــور لــه أو معــذب.. فــأين هــذا مــن وقــوع المحاســبة يــوم القيامــة بمــا يبــدي المــرء أو يخفيــه، ثــم هــو مغ
 الطالق بالنية؟ا

                                                           

(، والمحلــى البــن 7/121(. المغنــي البــن قدامــة البــن قدامــة ) 9/306(، وفــتح البــاري البــن حجــر) 2/106( انظـر: المهــذب للشــيرازي )(166
 (. 13/247حزم )
 (.33/67( انظر: مجموع الفتاوى)(167
 (.381-7/380اإلسالمية )( انظر: المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم في الشريعة (168
 (.9/458( انظر: المحلى البن حزم )(169
 .284( سورة البقرة، آية: (170
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ذا كـان (171)أن مـن هـمَّ بسـيئة فلـم يعملهـا كتبـت لـه حسـنة -صـلى اهلل عليـه وسـلم-وقد بـّين النبـي  ، وا 
الطالق مبغًضا؛ فإن العدول عنه خير، ومن لـم ينطـق بـه فقـد عـدل عنـه؛ ألن النـاس ال ُيؤاخـذون إال 

 بما يتكلمون، أو يعملون.
لـم يلزمـه حتـى يلفـظ بـه، وال شـك  -اإلجماع على أن الرجل إن عـزم علـى الظهـار(172)بت الخطابيوأث

أن الظهار بمعنى الطالق، وكذلك لو حدث نفسه بالقذف لـم يكـن قاذفًـا، ولـو حـدثَّ نفسـه فـي الصـالة 
: "إن -لمصـلى اهلل عليـه وسـ-لم يكن عليه إعادة. وقد حّرم اهلل تعالى الكالم في الصالة، بقول النبي 

، فلو كان حديث الـنفس بمعنـى الكـالم، لكانـت (173) هذه الصالة ال يصلح فيها شيء من كالم الناس"
 صالته تبطل.

 والرد على أدلة المخالف بما يلي:
عليــه الصــالة  -ــــ أمــا حــديث: " إنمــا األعمــال بالنيــات"، وهــذا الخبــر حجــة لنــا علــى المخــالف، ألنــه 1

ة عـن العمــل، وال العمــل عـن النيــة، بـل جمعهمــا جميًعــا، ولـم يوجــب حكًمــا لــم يفـرد فيــه النيــ -والسـالم 
 (174)بأحدهما دون اآلخر.

أن من اعتقد الكفر بقلبه أو شك، فهو كافر لزوال اإليمان الذي هـو عقـد القلـب مـع اإلقـرار، فـإذا  -2
ب، فمـــا لـــم يقـــم زال العقـــُد الجـــازم، كـــان نفـــس زوالـــه كفـــًرا؛ فـــإن اإليمـــان أمـــر وجـــودي ثابـــت قـــائم بالقلـــ

بالقلـــب، حصـــل ضـــده وهـــو الكفـــر، وهـــذا كـــالعلم والجهـــل، إذا فقـــد العلـــم حصـــل الجهـــل، وكـــذلك كـــل 
 .(175) نقيضين زال أحدهما، خلفه اآلخر

 ولهذا فإن الطالق يقع بعزم القلب، ونطق اللسان، وال يقع بمجرد حديث النفس، واهلل أعلم.
  المطلب الثالث

 ظ اللسان بهاالستثناء في اليمين دون تلف
 قبل بيان أقوال العلماء في حكم التلفظ باالستثناء البد من بيان المراد باالستثناء في اليمين:

                                                           

فيمــا يـــروي عــن ربــه عــز وجــل . قــال: " إن اهلل كتـــب  -صــلى اهلل عليــه وســلم-: عـــن النبــي -رضــي اهلل عنهمــا-( حــديث ابــن عبــاس (171
 لــه عنـده حســنة كاملــة فـإن هــو هــم بهـا وعملهــا كتبهــا اهلل لـه عنــده عشــر الحسـنات والســيئات ثــم بـين ذلــك فمــن هـم بحســنة فلــم يعملهـا كتبهــا اهلل

 حسنات إلى سبعمئة ضعف إلى أضعاف كثيرة ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبهـا اهلل لـه عنـده حسـنة كاملـة فـإن هـو هـم بهـا فعملهـا كتبهـا اهلل لـه
 (. 7062(، برقم: )2380/ 5نة أو بسيئة )سيئة واحدة " أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الرقاق ، باب من هم بحس

 (.2/227( انظر: معالم السنن للخطابي ) (172
 (.537( برقم: )1/381( أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب المساجد، باب: تحريم الكالم في الصالة.)(173
 (.9/458( انظر: المحلى البن حزم )(174
 (.5/185( انظر: زاد المعاد البن القيم) (175
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من ثنى إذا حنى وعطف وهو :إخراج الشيء من الشـيء؛ لـوال اإلخـراج لوجـب دخولـه  االستثناء لغة:
وقيل: بأنـه عـدم االنـدراج  ،(176) فيه، وهذا يتناول المتصل حقيقة وحكًما، ويتناول المنفصل حكًما فقط

 (177) تحت القاعدة الكلية أو القاعدة العامة.
ا هو: أن يستثني اإلنسان في يمينه، قائاًل: إن شـاء اهلل، وسـواء أكـان ذلـك قبلهـا،  واالستثناء اصطالح 

 كقولــه: )إن شــاء اهلل، واهلل، ألفعلــن كــذا وكــذا(، أو بعـــدها، كقولــه: )واهلل، ألفعلــن كــذا وكــذا، إن شـــاء
 .(178) اهلل(، أو في أثنائها، كقوله: )واهلل، إن شاء اهلل، ألفعلن كذا وكذا(

صـلى اهلل -واالستثناء في األيمان له تأثير من حيث انعقـاد اليمـين أو عـدم انعقادهـا وبـين ذلـك النبـي 
"مـن حلـف علـى يمـين  :قـال -صلى اهلل عليه وسلم-، فيما رواه ابن عمر أن رسول اهلل  -عليه وسلم

 (179) ل إن شاء اهلل فال حنث".فقا
" قـال سـليمان ألطـوفن الليلـة علـى تسـعين امـرأة  :قـال -رضـي اهلل عنـه-عن طاووس سـمع أبـا هريـرة 

قـل: إن شـاء اهلل فنسـي  -قال سـفيان يعنـي الملـك-كل تلد غالًما يقاتل في سبيل اهلل فقال له صاحبه 
غالم، فقال أبو هريرة يرويه قال: لو قال: إن فطاف بهن فلم تأت امرأة تلد منهن بولد إال واحدة بشق 

: "لــو -صــلى اهلل عليــه وســلم-شــاء اهلل لــم يحنــث وكــان درًكــا فــي حاجتــه، وقــال: مــرة قــال: رســول اهلل 
 (180)استثنى".

ففي هذين الحديثين داللة صريحة على تـأثير االسـتثناء فـي األيمـان، فـال حنـث علـى مـن اسـتثنى فـي 
 يمينه. 

ير فـــي كــل مــا جـــرى مجــرى اليمــين كــالحلف بـــالطالق، والظهــار، والحــرام، والنـــذر، واالســتثناء لــه تــأث
 (181) ، وهو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية.-على الصحيح-والعتاق

 

                                                           

 (.23ريفات للجرجاني)ص ( انظر: التع(176
 (.58( انظر: معجم لغة الفقهاء لمحمد رواس قلعجي )ص (177
كــافي البــن (، ال6/206، 243/ 3(، بــدائع الصــنائع للكاســاني) 154(، المســودة البــن تيميــة)ص 5/113المغنــي البــن قدامــة)( انظــر: (178

 .(5-11/4(، روضة الطالبين للنووي)1/449عبد البر)
( ، والترمــذي فــي ســننه، 3261(، بــرقم )162/ 5( أخرجــه أبــو داود فــي ســننه ، كتــاب األيمــان والنــذور ، بــاب: االســتثناء فــي اليمــين، ) (179

(، وصــححه األلبــاني فــي صــحيح وضــعيف 1531( ،بــرقم: )108/ 4) كتـاب أبــواب النــذور واأليمــان، بــاب: َمــا َجــاَء ِفــي ااِلْســِتْثَناِء ِفــي الَيِمــيِن،
 (.31/ 4سنن الترمذي)

 (.6720(، برقم: )146/ 8( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب كفارات األيمان، باب االستثناء في اليمين )(180
عـــــــال284، 35/282(، )232،  196 – 33/190( انظـــــــر: مجمـــــــوع فتـــــــاوى شـــــــيخ اإلســـــــالم ابـــــــن تيميـــــــة)(181 م المـــــــوقعين البـــــــن (، وا 
 (.108-9/107(، واإلنصاف للمرداوي)7/112(، وشرح الزركشي)5/594القيم)

http://www.islamtoday.net/bohooth/artshow-86-3889.htm#05
http://www.islamtoday.net/bohooth/artshow-86-3889.htm#05
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 واشترط الفقهاء لصحة االستثناء عدة شروط منها : 
 ا على النطق.قول االستثناء باللسان والنطق به فال ينفعه االستثناء بالقلب إذا كان اإلنسان قادرً 

، (183)المالكيـة قـال وبـه ،(182)الكاسـاني رجحـه مـا وهـو الحنفيـة مـن الهنـدواني جعفـر أبـي قـول وهـذا
 وابن والليث، واألوزاعي، والثوري، والنخعي، البصري، الحسن ، وبه قال(185)، والحنابلة(184)والشافعية
 قـول فـي بالقلـب االسـتثناء هينفعـ وال بلسـانه، يسـتثني أن : ) ويشـترط قـال الخرقـي ثـور وأبـو المنـذر،
 (186)العلم(. أهل عامة

 واستدلوا على ذلك بما يلي:   
قـال: "مـن حلـف علـى  -صلى اهلل عليـه وسـلم-أن رسول اهلل  -رضي اهلل عنه-ـــ ما رواه ابن عمر 1

 (187) يمين، فقال: إن شاء اهلل، فال حنث عليه".
 (188) لم يحنث، وكان درًكا لحاجته". وقال صلى اهلل عليه وسلم : "لو قال: إن شاء اهلل، -2
فـــــالقول إذا أطلـــــق فهـــــو قـــــول اللســـــان، فـــــإن نـــــواه بقلبـــــه، أو قالـــــه فـــــي نفســـــه، لـــــم يـــــؤثر، وحكـــــي  -3

 ، وألن اليمين ال تنعقد بالنية فكذلك االستثناء. (189)إجماًعا
ن لــم  :قــال ابــن القــيم  يــتلفظ بــه؟ )وهــل مــن شــرط االســتثناء أن يــتكلم بــه، أو ينفــع إذا كــان فــي قلبــه وا 

فالمشـــهور مـــن مـــذاهب الفقهـــاء، أنـــه ال ينفعـــه حتـــى يـــتلفظ بـــه، ونـــص عليـــه أحمـــد فقـــال روايـــة ابـــن 
 (190)منصور: )ال يجوز له أن يستثنى في نفسه حتى يتكلم به(.

 واستثنى اإلمام أحمد إذا كان اإلنسان مظلوًما فيجوز له أن يستثني في قلبه دفًعا للضـرر الواقـع عليـه 
قال اإلمام أحمد في رواية حرب: إن كان مظلوًما فاستثنى في نفسه وجرت أنه يجوز إذا وقال:  )وقد 

 (191)خاف على نفسه(.
                                                           

 (.5/432(، البناية للعيني)1/331(،العناية للبابرتي )154/ 3بدائع الصنائع للكاساني) (،90/ 18( انظر: المبسوط للسرخسي)(182
 .) 1/449(،الكافي البن عبد البر)638/ 1(، المعونة للقاضي عبد الوهاب)34/ 2( انظر: المدونة لسحنون)(183
 (.5- 11/4(، وروضة الطالبين للنووي)1/415(، مغني المحتاج للشربيني)7/231( انظر: المجموع للنووي) (184
 (.523/ 9، 113/ 5( انظر: المغنى البن قدامة)(185
 (.523/ 9( انظر: المغني البن قدامة )(186
 (.32( سبق تخريجه)ص(187
 .(32( سبق تخريجه)ص(188
(، المدونـــة  1/482(، رد المحتـــار البـــن عابـــدين)3/16(، بـــدائع الصـــنائع للكاســـاني) 22/ 8/134،9المبســـوط  للسرخســـي) : ( انظـــر(189

(، إعــالم المــوقعين 3/401(، زاد المعــاد البــن القــيم)1/335مــة )(،المغنــي البــن قدا3/151(، البيــان والتحصــيل البــن رشــد ) 1/584لســحنون)
 .(494/ 5البن القيم)

 (.494/ 5( انظر: إعالم الموقعين البن القيم )(190
 )9/523( انظر: المغني البن قدامة ) (191

http://www.islamtoday.net/bohooth/artshow-86-3889.htm#08
http://www.islamtoday.net/bohooth/artshow-86-3889.htm#08
http://www.islamtoday.net/bohooth/artshow-86-3889.htm#08
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كذلك إذا كان اإلنسان غير قادر علـى النطـق بـأن كـان الحـالف أبكـم، فيجـوز أن يسـتثني بحسـب  -4
صوته أو إشـارة قدرته ،قال ابن حزم : )ويمين األبكم واستثناؤه الزمان على حسب طاقته من صوت ي

إن كان مصمًتا ال يقدر على أكثر، لما ذكرنا من أن األيمان إخبـار مـن الحـالف عـن نفسـه، واألبكـم، 
 مح جح مج  حج مث ُّٱٱوالمصــــمت، مخاطبــــان بشــــرائع اإلســــالم كغيرهمــــا، وقــــد قــــال اهلل تعــــالى: 

مـــــا  : "إذا أمـــــرتكم بـــــأمر فـــــأتوا منـــــه -صـــــلى اهلل عليـــــه وســـــلم -وقـــــال رســـــول اهلل  ،(192) َّ  مخجخ
، فوجــب عليهمــا مــن هــذه الشــريعة مــا اســتطاعاه، وأن يســقط عنهمــا مــا لــيس وســعهما، (193) اســتطعتم"

 (194)وأن يقبل منهما ما يخبران به عن أنفسهما حسب ما يطيقان ويلزمهما ما التزماه(.
رط أن ومع اتفاق الفقهاء بأنه البد من التلفظ باالستثناء ، وال يصـح أن ينويـه بقلبـه، اختلفـوا هـل يشـت 

ن كان بحيث ال يسمعه؟ فيقال في هذا مثل مـا قيـل  يسمع نفسه، أو يكفي تحريك لسانه باالستثناء، وا 
 في أصل المسألة السابقة.

، وغيـرهم أنـه البـد وأن يكـون بحيـث يسـمعه (197)، والحنابلـة(196)، والشافعية(195)فاشترط بعض الحنفية
 هو أو غيره.

ن لـم يسـمع  ، إلى أنه(199)، والمالكية(198)وذهب الكرخي ال يشترط اإلسماع بل يكفي تحريك اللسان وا 
 نفسه 

وبــالنظر فــي أصــل المســألة فإنــه ال دليــل علــى هــذا مــن لغــة وال عــرف، وال شــرع، ولــيس فــي المســألة 
إجمــاع، قــال أصــحاب أبــي حنيفــة، وشــرط االســتثناء أن يــتكلم بــالحروف، ســواء كــان مســموًعا، أو لــم 

خـي، وكـان الفقيـه أبـو جعفـر يقـول: البـد وأن يسـمع نفسـه، وبـه كـان يكن، عند الشيخ أبي الحسن الكر 
 (200)يفتي أبو بكر محمد بن الفضل، وكان شيخ اإلسالم ابن تيمية يميل إلى هذا القول(.

                                                           

 .286( سورة البقرة، آية: (192
 (.15( سبق تخريجه )ص(193
 (.307-306/ 6( انظر: المحلى البن حزم )(194
 (.1/104(، مجمع األنهر لداماد أفندي )2/48(، الجوهرة النيرة للزبيدي )1/331ظر: العناية للبابرتي)( ان(195
 (.29-4/28(، البكري)8/63(، تحفة المحتاج البن حجر الهيثمي)487/ 4( انظر: مغني المحتاج للشربيني)(196
 (.1/104مجمع األنهر لداماد أفندي )(، 2/48(، الجوهرة النيرة للزبيدي )1/331( انظر: العناية للبابرتي )(197
 (.1/104(، مجمع األنهر لداماد أفندي )2/48(، الجوهرة النيرة  للزبيدي)1/331( انظر: العناية للبابرتي )(198
 (.3/56(، شرح مختصر خليل للخرشي)3/96( انظر: شرح الزرقاني)(199
(، الجـــــوهرة النيـــــرة 1/333(، العنايـــــة للبـــــابرتي)1/104نـــــدي )(،مجمـــــع األنهـــــر لـــــداماد أف3/282( انظـــــر: المحـــــيط البرهـــــاني للبخـــــاري)(200

 (.2/48للزبيدي)
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لكن قد صرح شيخ اإلسالم ابن تيمية بعدم اشتراط إسماع الـنفس باالسـتثناء ، فقـال: ) وال يشـترط فـي 
غير واالستثناء بالمشـيئة حيـث يـؤثر فـي ذلـك، فالبـد أن يسـمع نفسـه إذا االستثناء والشرط والعطف الم

، وقـــال ابـــن القـــيم: ) إذا اســـتحلف علـــى شـــيء، فأحـــب أن يحلـــف وال يحنـــث فالحيلـــة أن (201)لفـــظ بـــه(
يحــرك لســانه بقولــه: إن شــاء اهلل، وهــل يشــترط أن يســمعها نفســه؟ فقيــل: البــد أن يســمع نفســه، وقــال 

ن لــم يســمع نفسـه، وهكــذا حكــم شـيخنا: هــذا ال دليـل عليــ ه، بــل متـى حــرَّك لســانه بـذلك كــان متكلًمـا، وا 
، وكـان بعـض السـلف يطبـق شـفتيه ويحـرك لسـانه بـال إلـه إال اهلل ذاكـًرا، (202)األقوال الواجبة والقراءة( 

ن لــم يســمع نفســه، فإنــه ال حــظ للشــفتين فــي هــذه الكلمــة، بــل كلهــا حلقيــة لســانية، فــيمكن الــذاكر أن  وا 
لســانه بهــا وال يســمع نفســه، وال أحــد مــن النــاس، وال تــراه العــين يــتكلم، وهكــذا المــتكلم بقــول: إن  يحــرك

ن أطبـق أسـنانه وفـتح شـفتيه أدنـى شـيء  شاء اهلل، يمكن مع إطباق الفـم ، فـال يسـمعه أحـد وال يـراه، وا 
 (203)سمعته أذناه بجملته(.

 الخاتمة
وأسأله أن يجعل هذا العمل خالًصا لوجهه الكريم  أحمد اهلل سبحانه وتعالى على إتمام هذا البحث،

 وأن يكون نافًعا مفيًدا لقرائه، وقد توصلت لجملة من النتائج منها: 
من المقرر في قواعد اللغة العربية أن الكالم هو: اللفظ المركب المفيد فائدة يحسـن السـكوت عليهـا، -

جائيــة، واللفــظ المفيــد يســمى قــواًل، وأن تعريــف اللفــظ هــو: الصــوت المشــتمل علــى بعــض الحــروف اله
 والكلمة تسمى قواًل.

أن يذكر اإلنسان ربه بقلبه ولسانه، وأن يكون حاضًرا عماًل بجوارحه، ثم يليها: أن يكون ذاكًرا بقلبه -
ولسانه، وتليها في المرتبة: أن يكون ذاكًرا بقلبـه بـال لسـان، وأدنـى المراتـب أن يكـون ذاكـًرا بلسـانه مـن 

 للقلب.غير حضور 
أن القــراءة تختلــف بحســب النطــق بــالحروف وتحريــك اللســان والشــفتين؛ فــإذا كانــت القــراءة بــالعين أو -

بالقلــب فقــط دون تحريــك اللســان والشــفتين لغيــر العــاجز تســمى بــالقراءة القلبيــة أو الســرية ، أو القــراءة 
ذا كانت القراءة بتحريك اللسان والشفت ين فإنها تسـمى بـالقراءة اللسـانية، بالنظر، أو القراءة الصامتة، وا 
 وعلى كلتا القراءتين تترتب أحكام شرعية ولها آثارها عند العلماء. 

                                                           

 (.14/ 5( انظر: المستدرك على مجموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية  )(201
 (.351/  5(، إعالم الموقعين البن القيم)2/166( انظر: الفروع البن مفلح) (202
(، الشـــرح 2/44(، واإلنصـــاف للمـــرداوي)5/394،  2/166الفـــروع البـــن مفلـــح) (، 351/ ،  5( انظـــر: إعـــالم المـــوقعين البـــن القـــيم) (203

 (.351(، القواعد والفوائد األصولية البن اللحام )ص 35-34،21-3/20الممتع الشيخ البن عثيمين)
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نمـا - إّن قراءة القـرآن بـالعين، وحضـورها فـي القلـب مـن غيـر تحريـك اللسـان والشـفتين ال تعـّد قـراءة، وا 
 هي تفكر وتدبر وتأمل يؤجر عليها المرء . 

فتين لمــن كــان قــادًرا فــي قــراءة القــرآن فــي الصــالة، وكــذلك فــي قــراءة البــد مــن تحريــك اللســان والشــ-
األذكــار الواجبــة كــالتكبير والتســبيح والتحميــد والتشــهد؛ ألنــه ال يســمى قــواًل إال مــا كــان منطوًقــا بــه، وال 

 نطق إال بتحريك الشفتين واللسان، وكذلك في سائر األحكام التي يترب عليها النطق .
ال يشترط عنـد مـن قـال بوجـوب تحريـك اللسـان والشـفتين أن يسـمع المـرء نفسـه فـي القول الراجح أنه -

 القراءة وفي التلفظ بالحكم الشرعي. 
نما عليه أن يأتي بما يستطيع - اَل َيِجُب َعَلى اأْلْخَرِس َتْحِريُك الِلَساِن أو من كان عاجًزا عن النطق وا 

يــر وقــراءة الفاتحــة وأذكــار الركــوع والســجود مــن أركــان الصــالة، ويســقط عنــه مــا عجــز عنــه مــن التكب
ـاَلِة ِبَقْلبِـِه؛ أِلنَّ  نََّمـا ُيْحـرُم ِللصَّ والتشهد، وهذا عام في جميع أحواله: فكل ما عجز عنه: ال يؤاخذ به، َواِ 

ــْرُع ِبــِه، وكــذا كــل حكــم تعلــق بــالنطق كــالطالق، واالســتثناء  ونحــوه، َتْحِريــَك اللَِّســاِن َعَبــٌث، َوَلــْم َيــِرِد الشَّ
حــرام الحــج والتســمية ووجــوب ســجدة الــتالوة ونحــو ذلــك، ممــا ال  والشــرط، واإليــالء واليمــين والتكبيــر وا 

 يترتب عليه أثر مالم يحرك لسانه وشفتيه.
 واهلل تعالى أعلم، وصلى اهلل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

 :فهرسة المصادر والمراجع
، عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين السيوطي، المحقق: اإلتقان في علوم القرآن، السيوطي .1

 1974هـ/ 1394محمد أبو الفضل إبراهيم، مصر، )د.ط(، الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب
 م
إحكام األحكام شرح عمدة األحكام البن دقيق العيد، )د.م(، )د.ط(، الناشر: مطبعة السنة  .2

 المحمدية) د.ت(.
ماء، ابن هبيرة، يحيى بن )ُهَبْيَرة بن( محمد بن هبيرة الذهلي الشيبانّي، اختالف األئمة العل .3

 -هـ 1423بيروت،  –، الناشر: دار الكتب العلمية 1المحقق: السيد يوسف أحمد، لبنان، ط
 م.2002

األذكار للنووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، تحقيق: عبد القادر األرنؤوط ،  .4
 م. 1994 -هـ  1414، الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت ،لبنان، )د.ط(

أسنى المطالب في شرح روض الطالب، زكريا األنصاري، زكريا بن محمد بن زكريا األنصاري،  .5
 زين الدين أبو يحيى السنيكي، )د.م(، )د.ط(،الناشر: دار الكتاب اإلسالمي)د.ت(. 
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، الناشر: دار 2كر بن حسن بن عبد اهلل الكشناوي، لبنان، طأسهل المدارك، الكشناوي، أبو ب .6
 الفكر، بيروت ، )د.ت(.

، الناشر: دار 1األشباه والنظائر، السبكي، تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي، لبنان، ط .7
 م.1991 -هـ1411الكتب العلمية،

اهيم بن المنذر النيسابوري، اإلشراف على مذاهب العلماء، ابن المنذر،  أبو بكر محمد بن إبر  .8
 ، الناشر: مكتبة مكة1المحقق: صغير أحمد األنصاري أبو حماد، اإلمارات العربية المتحدة، ط

 م. 2004 -هـ 1425الثقافية، رأس الخيمة،  .9
إعالم الموقعين، ابن القيم، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية،  .10

هـ 1411ييروت،  -، الناشر: دار الكتب العلمية 1م إبراهيم، لبنان، طتحقيق: محمد عبد السال
 م.1991 -
اإلنصاف ، المرداوي، عالء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي  .11

 ، الناشر: دار إحياء التراث العربي، )د.ت(.2الحنبلي، )د.م(، ط
بن حسين بن علي الطوري، بيروت، لبنان،  البحر الرائق شرح كنز الدقائق، الطوري، محمد .12

 م.1997هـ 1418، دار الكتب العلمية، 1ط
 –أبو الوليد أحمد بن رشد القرطبي، بيروت  بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ابن رشد الحفيد، .13

 م.1986 -هـ 1406، دار المعرفة، 8لبنان ، ط
بي بكر بن مسعود، تحقيق علي محمد بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني، عالء الدين أ .14

 م.1997-هـ 1418لبنان،  -، دار الكتب العلمية، بيروت 1معوض، وآخرين، لبنان، ط
البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة، عبد الفتاح القاضي، لبنان، )د.ط(، الناشر: دار  .15

 الكتاب العربي، بيروت ، )د.ت(.
، 1بي محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد، بيروت، طالبناية شرح الهداية ،للعيني، أل .16

 م.2000 -هـ1420دار الكتب العلمية، 
البيان في مذهب اإلمام الشافعي، أبو الخير العمراني، يحيى بن أبي الخير، تحقيق: قاسم محمد  .17

  م. 2000 -هـ 1421، الناشر: دار المنهاج 1السعودية، ط -النوري، 
والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة، ابن رشد، محمد بن أحمد بن البيان والتحصيل والشرح  .18

 -هـ 1408، دار الغرب اإلسالمي، 8رشد، حققه محمد حجي وآخرون، بيروت، لبنان،ط
 م.1988



جم2019جج-جيوقيوججالسمبعجعشرالةدنججالةةلميةل جامعة جنقل اجلةلحث ججم

University of Dongola Journal for Scientific Research, 17th edition June 2019 
 

 

8
0

 

التاج واإلكليل، ابن المواق، محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي،  .19
  م.1994-هـ1416دار الكتب العلمية،  ، الناشر:1المواق المالكي، لبنان، ط

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي، للزيلعي، عثمان بن علي البارعي، فخر الدين  .20
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 م. 1994 -هـ  1414، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، 2لبنان، ط

  م. 1999ه، 1419، دار العاصمة، 1طتصحيح الدعاء، أبو زيد، بكر بن عبداهلل، الرياض،  .23
التعريفات، الجرجاني، علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني، المحقق: ضبطه  .24

، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت 1وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر، لبنان، ط
 م.1983-هـ 1403،
مد بن يوسف بن علي بن يوسف بن تفسير البحر المحيط، ألبي حيان الغرناطي، أبوحيان مح .25

 -حيان أثير الدين األندلسي، المحقق: صدقي محمد جميل، لبنان، )د.ط(، الناشر: دار الفكر 
 هـ. 1420بيروت، 

، الناشر: 1تفسير سورة البقرة، ابن عثيمين، محمد بن صالح بن محمد العثيمين، السعودية، ط .26
 هـ. 1423دار ابن الجوزي، 

ريج أحاديث الرافعي الكبير، ابن حجر العسقالني، أبو الفضل أحمد بن تلخيص الحبير في تخ .27
، مؤسسة قرطبة، دار المشكاة، 1حجر العسقالني، تحقيق: حسن عباس قطب،)د.م(، ط

 م.1995 -ه1416
الثمر الداني، األزهري، صالح بن عبد السميع اآلبي األزهري، لبنان، )د.ط(، الناشر: المكتبة  .28

 .ت(.بيروت )د –الثقافية 
الجمع والفرق، الجويني، أبو محمد عبد اهلل بن يوسف الجويني، المحقق: عبد الرحمن بن سالمة  .29

بن عبد اهلل المزيني، أصل هذا الكتاب أطروحتان: األولى ماجستير والثانية دكتوراه لنفس 
 -هـ  1424بيروت،  -التوزيع ، الناشر: دار الجيل للنشر والطباعة و 1الباحث، لبنان، ط

 م.2004
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حاشية الجمل على شرح منهج الطالب، الجمل، سليمان بن عمر بن منصور العجيلي األزهري،  .30
 المعروف بالجمل، ) د.م( ، )د.ط(، الناشر: دار الفكر، )د.ت(.

حاشية الدسوقي، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي، )د.م(، )د.ط(، الناشر: دار  .31
 الفكر،)د.ت(.

مذهب اإلمام الشافعي، للماوردي، ألبي الحسن علي بن محمد بن محمد الحاوي الكبير في فقه  .32
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 ، الناشر: دار الكتب العلمية، )د.ت(.2ط
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التدريبات المعملية النموذجية على محرك السيارة في الورش لرفع قدرات المتدربين   لطالب 
 التعليم التقني الثانوي الصناعي

 ابيد. سعيد محمد محمد أحمد النور                      األستاذ محمد مصطفى الخليفة الماحي 
 الباحث بكلية التربية التقنية                                األستاذ المساعد بكلية التربية

 جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا                       جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا
 المستخلص

ش في التعليم الصناعي  بوالية هدفت هذه الدراسة  لتقديم برنامج تدريبي من شانه ان يطور دور الور 
لزيادة مهارة الطالب , وقد تمت صياغة  شامالً  اً نهر النيل . وقد حاول الباحث ان يقدم برنامج

المشكلة  لتكشف عن مدي اهمية الدراسة من وجهة  نظر عينة الدراسة ومن ثم مدي الحاجه اليها 
الية نهر النيل. ولتعزيز إجابات (طالب بالتعليم الصناعي بو  100وتكونت عينة الدراسة من )

الطالب  توجهت الدراسة بمجموعه من األسئلة البحثية لخبراء التعليم الفني في ميكانيكا السيارات 
وهو برنامج  SPSSبالوالية , ولتحليل نتائج  الدراسة الميدانية تم استخدام البرنامج اإلحصائي 

توصلت الدراسة الى عدد من النتائج مؤداها تحليل إحصائي يستخدم في الدراسات االجتماعية . 
اهميه كتاب اعمال الورش واهمية تغيير الطريقة التقليدية في الورشة الى الطريقة النموذجية المقترحة 

وان الطالب الذين تم استطالعهم والمعلمين الذين تمت مقابلتهم عضدوا تجربة  ،من قبل الباحث
 ت طالب المرحلة الثانوية .الطريقة النموذجية لرفع مهارات وقدرا

ABSTRACT 

This study aimed to provide a training program that would develop 

the role  of the workshops in industrial education in River Nile State. 

Researcher has tried to present a comprehensive program to increase 

students skills, the problems has been formulated to reveal the importance of 

the study from the point of view of the study. The study also sample 

consisted 100 students of industrial education in River Nile State. To 

enhance the students answers headed the study a set of research questions 

for the experts of technical  education in the states auto mechanics as well as 

analyze the results of the field study to enhance the students answers the 

study interviewed some of the experts in the study field, their answers were 

then analyzed by spss. 

The study comes up to a number of results represented in the 

importance of the workshop books, as well as the modification of the 

traditional method of teaching . The students examined and the teachers 
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interviews supported the experience of the method provided to raise up the 

level of secondary school students in this skill . 

 : مقدمة 1-1-1
يعتبر التعليم التقني مقياس تقدم األمم والحضارات، فهو يمثل المحرك الحقيقي لذلك              

التقدم في كافة المجاالت.   ومع تطور التعليم وأساليبه، تتطور برامجه  حتى تواكب ذلك التطور 
سودان أن تخطو خطوات جبارة المتسارع الخطى في ظل العولمة ، وال بد من التربية والتعليم في ال

في مجال التعليم التقني  حتى يكون ضمن منظومة الدول التي   تعطي التعليم التقني األهمية 
األولى وعلم ميكانيكا السيارات  موضوع الباحث هو التخصص الذى تحتاج له كل المشاريع التنموية 

والكثير من المؤسسات ,لذلك يهدف والمؤسسات العاملة في مجال الزراعة او البترول او المعمار 
هذا البحث لحصر وترتيب التدريبات المعملية  وتبيين االحتياجات المادية والفنية لكل تدريب يمر به 
دارس ميكانيكا السيارات فيكون هذا الكتاب مرجع لدارسي ومعلمي ميكانيكا السيارات. وجاءت هذه 

المرحلة الثانوية حتي يواكب مجتمعنا النهضة الدراسة لتوضيح مقرر التمارين في الورش لطالب 
التقنية في العالم وحتي نوفر لبالدنا كثير من االموال تصرف علي قطع الغيار بسبب عمرة المحرك 

 الخاطئة
 : موضوع الدراسة 1-1-2

يتركز حول  تدريبات المحرك لطالب التعليم الصناعي والطريقة النموذجية حيث يقوم صاحب 
 االحتياجات وتقديم نموذج تدريبي على المحرك   الدراسة  اظهار

 : مشكله الدراسة : تتمثل في 1-1-3 
 كيفية معالجة الصعوبات التي تواجه طالب الصناعي في التدريب على المحرك

 : اسئلة الدراسة : 1-1-4
 يتوقع للدراسة ان تقدم اجابه للسؤال الرئيسي:

طالب المرحلة الثانوية كنموذج لتدريبات الورش ، ما هي التمارين المعملية في محرك السيارة ل
 ويتفرع لألسئلة االتية: 

 ماهي العدد واالدوات المستعملة في التمارين لمحرك السيارة  -1
 ماهي اهمية الورشة والوسائل لترقية مهارة الطالب   -2
 ماهي اهمية الكتاب والكتالوج في الورشة -3

 : أهمية الدراسة :1-1-5
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 هميتها من عدة وجوه منها :تستمد هذه الدراسة أ
 أهمية علم ميكانيكا السيارات في ضروب التنمية المختلفة . -1
أهمية االنتباه لثورة العولمة وما تالها من عوامل التغيير التقني في كل المجاالت وأهمية  -2

 التطور.
وتكتسب هذه الدراسة أهميتها كذلك من عدم وجود دراسات مطابقة )حسب علم الباحث( تعتبر  -3

 ذه الجزئية أضافه لمقرر الثانويات في التعليم التقني.ه
ثراء  هذا ويأمل الباحث في أن تقدم نتائج وتوصيات هذه الدراسة إضافات إيجابية تدفع عجلة التقدم وا 

 المكتبة البحثية في مجال التعليم التقني والتقاني 
 :أهداف الدراسة :1-1-6 

 -س لمشكلة الدراسة: تنطلق أهداف هذه الدراسة من السؤال الرئي
 ما هي التمارين المعملية في محرك السيارة لطالب المرحلة الثانوية كنموذج لتدريبات الورش :  

 توضيح إجراءات التمارين المختلف في المعمل. -1
 ن تستخدم في كل التمارين. أتعريف الطالب باألدوات التي يجب  -2
 السيارات .الحصول على المهارة المثالية للطالب في ميكانيكا  -3

 حدود الدراسة : 1-1-7
 .الحدود الموضوعية : تدريبات المحرك في المرحلة الثانوية

 .الحدود المكانية : مدارس التعليم الصناعي في عطبرة والدامر
 .2016/ 1الى -10/2012الحدود الزمانية : تم تنفيذ هذه الدراسة خالل الفترة الممتدة من 

 : منهج الدراسة :1-1-8
الباحث المنهج الوصفي حيث تقوم الدراسة على الوصف والتحليل للنتائج التي  استخدم
 توصل لها .

 : مصطلحات الدراسة :1-1-9
و ممارسة تخصصات أعمال معينه بإتقان وكفاءه أداء تدريب : اعداد الفرد وتأهيله أل

 (1)تفتضيها طبيعة العمل المتطورة 
 بالدراسات العامة والنظريات األساسية تعليم : توسيع مدركات الدارسين وتزويدهم 

                                                           

 . 49/ ص2007/ عمان / دار كنوز المعرفة /1( محمد حمدان / معجم مصطلحات التربيه والتعليم /ط1)
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دور : هو مجموعه من االنماط المرتبطة او االطر السلوكية التي تحقق ما هو متوقع في مواقف 
 .(2)معينه

 : هيكل الدراسة1-1-10
 تتوزع هذه الدراسة علي فصول تترتب كاالتي :

 طار العام :ول اإلالفصل األ
لمقدمة ,موضوع الدراسة, مشكلة البحث, اسئلة الدراسة ,أهمية اساسيات البحث والدراسات السابقة :ا

 الدراسة ,أهداف الدراسة ,حدود الدراسة , ومنهج الدراسة , ومصطلحات الدراسة , وهيكل الدراسة.
 .أهمية ومكونات السيارة

 تمهيد : 2-1-1
كل   أصبحت السيارة هي عماد كل الحركة المعمارية  في الدولة  وهي اساس كل بناء في

ر ويوفر مؤسسه  وهي عمود النقل الرئيسي في  البالد ... وحماية السيارة من استهالك  وقطع الغيا
 موال  ...  فماهي مكونات السيارة؟؟على الدولة   كثير من األ

 مكونات السيارة: 2-1-2
 مجموعة اإلدارة:2-1-2-1
 / المحرك1 
 مجموعة نقل حركة: وتشمل 2 -2-1-2 
 The clutch/ القابض 1

ويعمل على وصل وفصل الحركة من المحرك إلى العجل وذلك عند تغيير السرعات حسب 
يقاف السيارة  .(1)متطلبات الطريق وكذلك يستعمل عند بدء اإلدارة وا 

 
 
 
 

 ( يوضح  مجموعة نقل الحركة1شكل رقم )
 

                                                           

 .165م/ص2004خليل وأحمد عبد الفتاح زكي /معجم مصلحات التربيه لفظا واصطالحا /االسكندريه /دارالوفاء , ( فاروق عبده2)
 (8م ، ص )2008عطية على عطية ، السيارة ، دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع ،   (1)
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  Gear Box/ صندوق التروس 2
 حسب ظروف القيادة ويعمل على تغيير السرعات عند األحمال المختلفة 

 Propeller shaft/ عمود اإلدارة 3
 وهو عمود يستعمل لنقل الحركة بين صندوق التروس والمحاور المركب عليه العجالت .

  Differential unit/ المجموعة الفرقية 4
و عندما أوالغرض منها مواجهة فرق سرعة دوران العجالت عند دخول السيارة فى منحنى 

 . ةدمهير معلى أرض غتسير 
  The Rear Axle/ المحور الخلفي :5

 العجالت ىيقوم المحور الخلفي بنقل حركة عمود المرفق إل
 مجموعة الحركة:2-1-2-3
 The steering system/ مجموعة القيادة 1

 وتعمل على توجيه السيارة والتحكم في اتجاها .
 The suspension system/ اجهزة التعليق 2

دع اإلرتجاج "المساعدين" ووظيفتها ربط المحاور بالشاسية وامتصاص وهي آليايات وروا
 الصدمات واهتزازات الطريق .

 The Brake/ الفرامل 4
 ووظيفتها ايقاف السيارة في الوقت المناسب وتقليل السرعة .

 Chassis/  األطار 5
 .(1)ويثبت عليه مجموعات اإلدارة ومجموعة الحركة ومجموعة الكهرباء

 
 
 
 
 

 ( يوضح تخطيط للسيارة ذات الدفع الخلفي2ل رقم )شك
 

                                                           

 .(6م ، ص )2008عطية على عطية ، السيارة ، دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع ،  (1)
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 مجموعة الكهرباء : وتشمل 2-1-2-4
 دائرة بدء اإلدارة  -    دائرة اإلشعال  -
 دائرة االنارة  -     دائرة الشحن  -
  (1)البوق( –)الراديو  -    الدوائر المساعدة  -

 عمليــات الـــورش
  تمهيد : 2-2-1

جزاء مختلفة أسيارات عمليات كثيره متباينة , فالسيارة تتكون من تجري في ورش صيانة ال
 من عدة خطوات هي : ةتحتاج كل منها الى عدة عمليات لخدمتها مكون

/ القياس : يجب عليك ان تجري عملية قياس لتحديد ما تتطلب السيارة من عمليات ففي بعض 1
عليك ان تقيس الخلخلة )  قد يكون ىخر أالت وفى حا او قطراً  الحاالت قد تقيس طوال او سمكاً 

او السرعة الضغط  وفى العادة تبدأ عمليات صيانة أو الضغط الكهربي )الفولت( أو القدرة أ (التفريغ
 دوات القياس في غالب الورش. أالسيارة بأخذ بعض القياسات المختلفة وقياس ولتكتمل 

ن هنالك   أذا تبين بعد عملية القياس إ ن تقوم بعملية التفكيك وذلكأ/ التفكيك: وقد يكون عليك 2
 بالورش. باً حديثة تفتقدها غال تدواعملية التفكيك أل يضاً أعيبا يستلزم اجراء عملية اصالح و 

حيان تستلزم عملية ازالة جزء من ألكثر اأالتشغيل بواسطة اآلالت: في  أو/ تشغيل المعادن 3
(. وتسمي هذه العملية الثقب وخالفه أوسحق ال أوالمعدن من فوق بعض السطوح )بواسطه البرادة 

 مماثله.  ىخر أاله  أوألة السحق  أوبالتشغيل األلي ويستعمل المثقاب الكهربي 
)مثال ذلك حلقات المكبس  تجزاء القديمة قد تآكلجزاء جديده قد تجد احيانا بعض األأ/ تركيب 4

وتوفيقها في مكانها وتحتاج هذه  والصمامات والكراسي وخالفه ( وعندئذ يجب تركيب اجزاء جديده
 العمليات الى قياس وتشغيل آلي.

جزاء المختلفة من الجهاز األ ىدائه من عمليات علأداء ما هو مفروض أعادة التجميع : بعد إ/ 5
 المراد اصالحه يعاد تجميعها ثم يركب الجهاز في مكانه في السيارة.

صالحه وذلك لتعويض ما حدث من تآكل إد جهزة السيارة بعأعادة ضبط بعض إ/ الضبط : يجب 6
 . (1)صلية ونحو ذلكاالحتفاظ بالمواصفات األ أو
 

                                                           

  8-6،  ص    2008عطية علي عطية ،  السيارة ، دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع   (1)
 ( .2-1وليم هـ. كراوس ، ميكانيكا السيارات ، ترجمة أحمد عباس الشربيني ، مكتبة االنجلو المصرية ، ص)  (1)
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 تطبيقات النموذجيه لعمرة المحرك  
 تمهيد :   2-3-1

  ةداء العمر أواكثرها تعقيدا واذا تم  ةهم العمليات علي السيارهأتعتبر عمرة المحرك من 
 ا.كثر كفاءهأ فانها تطيل عمر المحرك وتجعلها ةبطريقه صحيح
 ( فك جميع المتعلقات المتصلة بالمحرك  1تطبيق رقم )

 العدد واألدوات :  2-3-3-1
 صندوق عده( –)سيارة تدريب 

 (أبخاخ صد – المواد الخام ) قماش تنظيف
  :خطوات تنفيذ التطبيق 2-3-3-2

 (1)قم بفصل اقطاب البطارية وذلك بفصل القطب السالب. 
 (3شكل رقم )

 قدمة السيارةفك غطاء م 
     عادة التركيب إكل منها لضمان  ىعل ةسالك مولد الشحن )الدينمو ثم ضع بطاقأفك

خرج المولد من المركبة أرخ مسامير تثبيت المولد وبعدها أالسليم اثناء التطبيق وبعدها 
  .واحفظه في مكان

  مع وضع سالك الملف أفك بادئ الحركة )االستارتر( وذلك بفصل كوابل بادئ الحركة و
خرج السلف وضعه أعادته وبعدها مسامير البادئ مع الحدافة ثم إبطاقه لكل سلك لضمان 

 .   (1)في مكان امن
                                                           

 هـ .1427، نسخة أولية المحركات ، المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني ،السعودية  (1)
 (.71المؤسسة العامة للتعليم التقني والمهني ، السعودية ، المحركات والمركبات اآللية ، ص ) (1)
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 (4شكل رقم )
  : فك المسامير والصواميل والخراطيم اذا الرادايتر ثقيال يتم إخراجه  -فك الراديتر أو المشع

 برافعه كما موضح اسفل
  الراجعة للمضخة  بالخاصة بالوقود والزيت ثم فك اإلنابيفصل االنابيب والمواسير

الهيدروليكية والبخاخات وكذلك وصالت الهواء للسيارات التي تعمل بنظام الهواء في الفرامل 
 وذلك عن طريق تفريغ الخزان بواسطة صمام تفريغ.

 ع وقبل الفك يجب وض ،فك مسامير الداير الخاصة بصندوق السرعات المتصلة مع المحرك
 ساند تحت صندوق السرعات كما في الشكل ادناه .

 شكل ادناه يبين طريقة فك صندوق السرعات 
  فك كراسي المحرك 

 :(1)( اخراج  المحرك من السيارة2تطبيق رقم )       2-3-4  
 
 
  
 
 
 

 (5شكل رقم )
 العدد واالدوات  2-3-4-1

                                                           

 (.81المؤسسة العامة للتعليم التقني والمهني ، السعودية ، المحركات والمركبات اآللية ، ص )  (1)
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  سيارة تدريب. 
 ة.صندوق عد  
 ة.رافعه هايدروليكي 
 فقماش تنظي. 

 المهارات   2-3-4-2
  .تستعمل القوة الزائدة 
    .اخراج أي جزء بحرص شديد لتجنب اتالفه 
  .يجب استعمال معدات الفك الخاصة )الزرجينات( لتجنب تكسر األجزاء 
 .)الروافع والمعدات يجب استعمالها بحذر لتجنب اتالفها 
  د فكه. رامخطا في الجزء ال أوصعوبة الفك ترجع الى خطأ في التركيب 
   .يجب تمييز موضع األجزاء المركبة مع بعضها بعالمات معينه 
  فقد أي جزء.  أولمنع تلف  ةماكن خاصأجزاء المفكوكة في يجب وضع األ 

 خطوات تنفيذ التطبيق   2-3-4-3
 كما في الشكل  اً حضر الرافعة الهيدروليكية الخاصة برفع المحرك وثبت سلسلة الرفع جيدأ

 أدناه.
  فك كراسي المحرك عند وجود صعوبة في فك الكراسي عليك برفع المحرك قليال تأكد من

 نت تحت السيارة.ألتخفيف الحمل عليها ويجب عد فك المسامير و 
 دفع المحرك لألمام حتي أثم  ،ارفع المحرك من المركبة ببطء حتي يتحرر من الكراسي

كان استعمال قضيب ينفصل المحرك عن صندوق السرعات في حالة صعوبة الفصل باإلم
بحيث ال   ىعلأمعدني يوضع بين المحرك وغالف القابض ثم ادفع المحرك لألمام ثم الى 

 يرتطم مع هيكل السيارة.  
   .يجب وجود حامل لحمل الماكينة بحيث يكون قابل للحركة 
  .يجب تنظيف المحرك من الخارج جيد قبل الفك 

 ( تجزئة المحرك3تطبيق رقم )   2-3-5
 دوات د واألالعد   2-3-5-1

 حامل للمحرك.  
 صندوق العدة. 



جم2019جج-جيوقيوججالسمبعجعشرالةدنججالةةلميةل جامعة جنقل اجلةلحث ججم

University of Dongola Journal for Scientific Research, 17th edition June 2019 
 

 

9
6

 

 زر جينات. 
 المواد الخام   2-3-5-2

 قماش تنظيف.  
  سائل للتنظيف.  
  فرشه 

 خطوات التنفيذ   2-3-5-3
 (1)فك مجموعة السيور من المحرك الشكل ادناه. 

 
 
 
 
 
 (6شكل رقم ) 

  (1)فك مروحة التبريد . 
 
 
 

 
 

 (7شكل رقم )
     الحدافة.فك الكلتش و 
  .فك مجاميع العام والسحب 
   .فك بكرة عمود المرفق باستخدام زرجينه 
  .فك غطاء الرأس وغطاء التوقيتات 

                                                           

 (. 86ة ، المحركات والمركبات اآللية ، ص )المؤسسة العامة للتعليم التقني والمهني ، السعودي (1)
 (.86المؤسسة العامة للتعليم التقني والمهني ، السعودية ، المحركات والمركبات اآللية ، ص )  (1)
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   يجاد عالمات على التروس فك مجموعة التوقيتات قبل البدء في فك الرأس بفك الكاتينه وا 
 .دإن لم توج

 .فك مسامير رأس المحرك 
 والطريقة الصحيحة ان نبدأ  ،ك يتم فك التاكيهاتسطوانات من جسم المحر طريقة فك رأس األ

في مسار حلزوني باستخدام الحبه  أوما في خطوط مستقيمه إ ،طراف ثم الى الوسط من األ
  مفتاح العزم وبعدها يتم فك مسامير الرأس من جسم المحرك الشكل ادناه.  أو

 ي رفع رأس االسطوانات من جسم المحرك يمكن البدء ف بعد فك مسامير تثبيت رأس
  أدناه.االسطوانات من جسم المحرك باستخدام مفك كما في الشكل 

  كتلة األسطوانات.  أوس األسطوانات أن ال تأثر حركة المفك على سطح ر أتحذير يجب 
  سطوانات من جسم المحرك البد من وضعه على الحامل الخاص به قبل س األأبعد رفع ر

 ا في الشكل ادناه  بداية الفك حتي ال يتعرض سطحه للتلف كم
  ثم يفك عمود الكامات من رأس األسطوانة كما في الشكل ادناه الذى يوضح طريقة فك

لفك صمامات البلوفة بالضغط عليها وازالة التيل  ةالمسامير وبعد ذلك توضع زرجينة خاص
 ثم يرفع غطاء الياي والياي وقاعدة الياي السفلية ومانع مرور الزيت  ،بواسطة ملقاط خاص

ويمكن استخدام مفك إلزالة مانع الزيت وقاعدة الياي من رأس األسطوانات وبعد ذلك نرتب 
جل سهولة التركيب أسطوانات من الصمامات واليايات وقواعدها وغطاء الياي بترتيب األ

 وسالمة العمل.

 
 .(1)( 8شكل رقم )

 ناهدأسامير طلمبة الزيت كما في الشكل فك مسامير تثبيت غطاء الزيت وم 
  فك ذراع التوصيل والمكبس من جسم المحرك ضع عالمه على النهاية الكبرى لذراع

 .هعالأالتوصيل بحيث يعود كل في مكانه كما في الشكل 
                                                           

 (.84هـ ، ص)1427المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني ، ميكانيكا سيارات )ديزل( ،   (1)
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  .فك مسامير التثبيت بواسطة مفتاح العزم 
 .استخدم المطرقة البالستيكية لرفع غطاء النهاية الكبرى لذراع التوصيل 
  وعة من الخشب في إزالة المكبس بذراع التوصيل.استخدم يد المطرقة المصن 
  .ضع المكابس بالترتيب بعد فكها كما في الشكل ادن 
 .إزالة الشنابر بحذر بالعد أو باليد 
  رفع تيل تثبيت البنز.أفك  زراع التوصيل من المكبس و 
  ضع المكابس في وعاء يحتوي على ماء ساخن لرفع درجة  حرارة المكبس لسهولة اخراج

 المكبس.بنز 
   فك عمود المرفق من جسم المحرك فك مسامير تثبيت كراسي عمود المرفق بالترتيب كما

حمال على عمود المرفق بدون عمل أي وهذا الترتيب يعمل على توزيع األ في الشكل ادناه
 اجهادات عليه كما يجب ترقيم الكراسي إلعادتها كما هي. 

  دناه بعد فك جميع الكراسي.  أل سي تثبيت عمود المرفق كما في الشكأارفع ر 
   ارفع جلب كراسي التحميل باستعمال العدة الخاصة مع مالحظة وجود هالالت الخلوص

 عند فك الكراسي كما هو موضح بالشكل.  
   مكان امن ثم ارفع الجزء الثاني  أوارفع عمود المرفق من مكانه وضعه على حامل خاص

 تب حسب ترتيب األسطوانات.من جلبة كراسي تثبيت عمود المرفق وتر 
 (  تنظيف وفحص اجزاء المحرك 4تطبيق رقم )  2-3-6
 العدد واالدوات :  2-3-6-1

  جزاء محرك. أ 
 ةصندوق عده . 
 .أجهزة قياس 
  .قماش تنظيف 

 المهارات واالحتياطات  2-3-6-2
  .استخدم سائل التنظيف 
   .تجنب استخدام الجازولين في التنظيف 
  ه عند استخدام سائل التنظيف  تحت ضغط عال.ةخاص ةاستخدم حاجز حماي 
   ًعن اللهب.  المحافظة ان يكون سائل التنظيف بعيدا 
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   .ممنوع التدخين عند استعمال سائل التنظيف 
  تدل  ةيجب تغطية سائل التنظيف عند عدم استخدامه وحفظه في خزان يحمل عالم

 . (1)عليه
  شعال الذاتي لها عالية حتي ال تشتعل عند إلاستخدم سوائل التنظيف التي تكون درجة ا

 ارتفاع درجة حرارتها. 
   .اتباع كتاب الشركة المنتجة لسائل التنظيف 
   .بعد االنتهاء من عملية التنظيف البد من غسل اليدين 
  .تجنب تعرض جلدك لجميع سوائل التنظيف 

 خطوات تنفيذ التمرين :   2-3-6-3
 زالة القديمة تماما بواسطة مقشطه و ا وتغيير  األسطوانات غسله جيدتنظيف رأس األ شاش  وا 

كسجين باتحاد األ  أوبطريقه كيميائية  أوما بواسطة الكشط أكما يجب ازالة الكربون 
سطوانة داخل طش الغسيل باستخدام لسحب والعادم وجميع اجزاء رأس األوتنظيف مجمع ا

 لتجفيفها.  وسائل غسيل ثم نفخها بواسطة هواء مضغوط ةفرشاه ناعم
  تنظيف الكباسات البد من تنظيف سطح المكبس إلزالة الكربون من سطح المكبس باستخدام

 كما موضح بالرسم أدناه. ةالمكشط بعناي
 .كما يجب تنظيف مكان الشنابر كما موضح بالشكل أدناه 
     .بعد التنظيف يتم غسل المكابس بواسطة الفرشاة وسائل التنظيف 
 ت. فحص رأس األسطوانا 

كل وفحص استواء رأس آو تأيجب فحص رأس االسطوانات والتأكد من عدم وجود تشققات 
 مع مقياس كما في الرسم ادناه. ةطويل ةاالسطوانات باستخدام مسطر 

   فحص استواء سطح جسم المحرك من ناحية في الجهة التي يوضع فيها رأس االسطوانات
االنخفاضات  أواس التعرجات ثم قياس الخلوص عن طريق وضع مسطره طويله وقي

في حالة الزيادة البسيطة يتم تجليخ السطح   ،ومقارنتها بما ذكر في كتاب التصميم للسيارة
 وفى حالة الزيادة الكبيرة فالبد من تغيير جسم المحرك. 

                                                           

 (.86تقني والمهني ، السعودية ، المحركات والمركبات اآللية ، ص )المؤسسة العامة للتعليم ال  (1)
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 لشقوق بسبب تعرضها لدرجات  اً تعرض األكثرهي الجزء  األسطوانة -سطوانات:فحص األ
باستخدام  أوسطوانة بالنظر جب فحص األفي نفس الوقت لذلك ي ةحراره عالية ومنخفض

 ضوء.
  قصى يصل اليها أن أفحص سطح االسطوانات من التأكل بواسطة المايكروميتر تأكد من

 قطار متساوية.أتعطي  ىالسفل ةالبستم والنقطة الميت
 قارنته طار الخارجي  للمكبس ومباستخدام المايكروميتر لقياس اإل فحص المكابس: يتم

سطوانة كما في وص يتم تغييره بأكبر مع تغيير األبمواصفات الشركة وفى حالة كبر الخل
 دناه أالشكل 

 مكبس البد من تغيير المكابس كلها :  أي تنبيه في حالة تغيير
 وذلك بوضع المجس  بين الشنبر   ،كما يجب فحص الخلوص بين الشنبر والمكبس

 . والمكبس والمقارنة بين المواصفات
  تي:األبفحص عمود المرفق وكراسي التثبيت ويتم ذلك 
   .فحص عمود المرفق من الكسر والتآكل 
  .فحص مركزية كراسي التحميل 
   .فحص انحناء عمود المرفق 
  .قياس خلوص الزيت لكراسي عمود المرفق 

سمك ملحوظه )يكتب على الجلبة الرقم المكتوب عليها وكلما زاد الرقم المكتوب يعني زيادة 
 الجلب. 
    بمواصفات  ةقطار كراس التحميل وقراءة القطر الداخلي بقراءات مختلف ومقارنأفحص

 الشركة في الكتاب.
  فحص النهاية الكبرى لذراع التوصيل  كذلك قياس قطر عمود المرفق من ناحية كراسي

 التحميل. 
 سموح به في الكاتلوج حاء عمود المرفق وفى حالة زيادة القيم عن الحد المنالبد من تحديد ا

 البد من تغيير عمود المرفق. 
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  وجه الساعة  يقم بعملية قياس الخلوص الطولي لعمود المرفق بواسطة مايكروميتر ذ
بواسطة مغنطيس تثبيت ويستخدم مفك لتحريك عمود المرفق في االتجاه الطولي وعند زيادة 

 .   (1)مع الكراسي لتقل نسبة الخلوص ةالخلوص البد من وضع ورد
 ( تجميع المحرك : 5تطبيق رقم )  2-3-7
 دوات العدد واأل 2-3-7-1

 ةصندوق عد . 
  .زرجينات 
  .قماش تنظيف 
 .زيت 

 خطوات التنفيذ   2-3-7-2
   تركيب كراسي جلب التحميل لعمود المرفق مع مراعاة النظافة واالتجاه الصحيح للجلب

ط على الجلبة بواسطة البد حتى تكون واالهتمام بفتحة مسار الزيت والضغ ،اثناء التركيب
 في مكانها الصحيح. 

    .تركيب جلبة عمود الكراسي بنفس الطريقة ووضع كميه من الزيت علي الجلب كلها 
  .ضع عمود المرفق في مكانه على جسم المحرك كما في الشكل أدناه 
   .قم بتركيب كراسي التحميل حسب الترتيب 
 لكراس  حسب الترتيب الموضح أدناه.باستعمال مفتاح العزم شد ربط ا 
  درجه وذلك  90ى ال 80رفع درجة حرارة المكبس من أتجميع ذراع التوصيل مع المكبس

 ناء ساخن. إبوضع المكابس في 
 .التأكد من العالمات قبل ادخال البنز كما في الشكل أدناه 
  ه.دخال بنز المكبس مكانه البد من تركيب التيله كما في الشكل أدناإبعد 
  المكبس ثم إدخال الطرف األخر للشنبر بدون عمل  ىوضع طرف الشنبر داخل الممر عل

 تشوهات على السطح كما في الشكل أدناه. 
 احد مما ال يكون كل الخلوص عل خط و  ىسطح المكبس حت ىوزع خلوص الشنابر عل

 بل للغازات داخل مجمع الزيت.يسبب ضعفًا في الضغط وتس

                                                           

 (.86المؤسسة العامة للتعليم التقني والمهني ، السعودية ، المحركات والمركبات اآللية ، ص )  (1)
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 رى لذراع التوصيل ركب جلب النهاية الكب 
  بعد التجميع يجب مالحظة االتي وضع  –تجميع ذراع التوصيل والمكبس داخل المحرك

سطح المكبس والشنابر وتنظيف العدة والمكان قبل التركيب  ىالزيت الخاص بالمحرك عل
مسامير ذراع التوصيل وذلك لحماية اسطح  ىكما يجب تثبيت خرطوم بالستيك عل

 سطوانة.األ
ترتيب فتخات الشنابر ومراعاة العالمة  ىجينة ضغط الشنابر مع المحافظة علركب زر  

ثم يتم اسقاط ذراع  ى،السفل ةالموجودة على المكبس ثم يحرك عمود المرفق الى النقطة الميت
سطوانة وبعد دخول دخال المكبس داخل األإبمطرقه في  ويمكن االستعانة ى،علأالتوصيل من 

عمود يصل الى  ىسفل حتأسحب المكبس باليد من أ تدفع المكبس ولكن المكبس الى االسطوانة ال
 .المرفق

 
 .(1)(9شكل رقم )

 من الزين علي غطاء النهاية الكبرى لذراع التوصيل وثبته مع مراعاة عالمات  ةضع كمي
 التركيب استخدام  كما يجب استخدام مفاتيح عزم حسب توجيه الكتالوج 

 الساعة ومقارنته بقيم الكتالوج استبدال قاعدة الصمام  يالتوصيل بواسطة مايكرومتر ذ
 دناهأوالدليل )الطرابيش( في حالة وجود تأكل كما في الشكل 

 
 .(1)( 10شكل رقم )

                                                           

 72ص  –مكتبة االنجلو المصرية  -ترجمة الدكتور / أحمد عباس الشربيني   –ميكانيكا السيارات  –وليم هـ. كراوس   (1)
 (.86المؤسسة العامة للتعليم التقني والمهني ، السعودية ، المحركات والمركبات اآللية ، ص )  (1)
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 للتلف من  ةكثر عرضأمنها ويعتبر صمام العادم  ةافحص الصمامات وحدد الغير صالح
ك لتطبيع قاعدة الصمام بعد ذلك وضع الصمامات في الراس للصنفرة وذل ،صمام السحب

ضغط برفق أ ،وذلك باستخدام ماسك جد يدوي مع استخدام معجون الصنفرة ،مع القاعدة
وقبل عملية الصنفرة البد من وضع  ،على الصمام كي يتم االحتكاك مع القاعدة مع الدوران

حكام كامال بين وجه تهي عملية الصنفرة عندما يصبح اإلوتن ،زيت على ساق الصمام
ادناه  بعد  ام وقاعدته ثم بعد االنتهاء البد من تنظيف الصمام وقاعدته من الصنفرة الصم

ويجب تدهين كل الدالئل بالزيت ثم يركب  ،عملية الصنفرة وقبل التجميع البد من التنظيف
 الصمام في الدليل ثم قاعدة الياي والياي وقاعدة الياي العلوي والتيل كما في الشكل أدناه.

 اصه لتركيب الصمامات وذلك بالضغط على الياي وبعد الضغط يتم تركيب خ ةتوجد عد
 تؤدي  الغرض. ةأي عد أوالتيل  

 .اختبر تركيب الصمام بواسطة مطرقه من البالستيك 
 س أوقبل وضع ر  ،سطوانات في جسم المحرك بعد تركيب الصمامتركيب راس األ

ثم وضع وش راس  سطوانات علي جسم المحرك ال بد من تنظيف السطح جيدااأل
 األسطوانات.  

  ستخدام مسامير أجسم المحرك ويمكن  ىعلأسطوانات مكانه س األأيتم بعد ذلك وضع ر
 تستعمل كدليل لتركيب راس األسطوانة.

  بعد ذلك يتم تركيب المسامير واستخدام مفتاح عزم لربط المسامير علي حسب قيمة العزم
 يقة الربط. المكتوبة في كتاب السيارة  ويجب اتباع طر 

  التاكد من تركيب الجلب في  وذلك بعدسطوانات س األأتركيب عمود الكامات العلوي في ر
مكانها الصحيح مع نظافتها وان تكون مسارات الزيت بين الجلب وراس االسطوانات في 

 مسامير تثبيت عمود الكامات بواسطة مفتاح العزم. ىربط علأاماكنها الصحيحة ثم 
 جل أثم يلف عمود الكامات من  ،وقيت والكتينة ثم ترس عمود الكاماتتركيب مجموعة الت

 وضع العالمة في مكانها كما في الشكل ادناه 
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 .(1)( 11شكل رقم )

  التأكد من وضع عمود المرفق وذلك بوجود عالمة ترس عمود المرفق علي عالمة جسم
الميته العليا في نهاية المحرك في مكانها الصحيح أي يكون المكبس رقم واحد عند النقطة 

 شوط ضغط.
     .تركيب الكتينة ثم تركيب الشداد 
 رع يعمل وذلك بوضع الزيت ز ن مسارات الزيت في األأرع المتأرجحة  والتأكد ز جميع األت

على ساق الدفع والسماح بمروره خال راس األسطوانات إلى عمود الكامات قبل تركيب 
 .رع  المتأرجحةز األ

 ة يتم تركيب عمود الروكر  وتربط بواسطة مفتاح العزم بالترتيب الهندسي بعد تركيب الكتين
 س األسطوانات.أالمعروف كما في ر 

    .تركيب غطاء عمود الروكر وتركيب بكرة عمود المرفق 
   .تركيب مضخة الزيت وحوض الزيت 
 المحرك. ىوبعد ذلك تركيب مروحة التبريد ومضخة الماء عل 
 المحرك وبعد ذلك تركيب مجموعة السيور ويجب شد السيور.  تركيب مجموعة السيور على 
  المحرك ويجب ربط المسامير بالترتيب االتي.  ىتركيب حدافة عل 
  .تركيب الكلتش 
  .تركيب مجمع العادم والسحب 
  (1)س السلندرأتركيب غطاء ر 

                                                           

   17ص  –مؤسسة االهرام بالقاهرة  –ترجمة مهندس / محمد عبد المجيد نصار  -هندسة السيارات    -سيجفر يدهيرمان   (1)
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 السيارة ى( تركيب المحرك عل8تطبيق رقم ) 2-3-8
 واالدوات :   ةالعد  2-3-8-1

 ارة تدريب. سي 
 .صندوق عدة 
 هيدروليكية.  ةرافع 
  .محرك 

 المواد الخام  2-3-8-2 
  .قماش تنظيف 

 خطوات تنفيذ التمرين  2-3-8-3
    .وضع المحرك على المركبة 

 
 
 
 
 
 

 (12شكل رقم )
بعد تجميع اجزاء المحرك يكون المحرك جاهز لتركيبه يتم الرافعة الخاصة ثم ربط المحرك 

 رك ووضعه في المركبة  بها ثم فك المح
  تركيب مسامير الدائر الذى يربط المحرك مع صندوق التروس 
  تركيب عمود الكردال.   ،بعاد الرافعة التي تحمل صندوق التروس بعد ربطهإ 
    .تركيب خط الوقود وهو عباره عن المواسير والليات الخاصة بدورة الوقود 
  شتعال وجميع الحساسات والمشغالت اإلتركيب التوصيالت الكهربائية الخاصة بدورة

 الموجودة على المحرك.
    .تركيب ماسورة العادم 
   جزاء دورة التكييف.أوفلتر الهواء وسلك صمام الخانق و تركيب مجمع الهواء 

                                                                                                                                                                             

 هـ  1427للتدريب الفني والتدريب المهني ، نسخة أولية  المحركات والمركبات اآللية ، المؤسسة العامة (1)
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   .تركيب االستارتر مع المحرك 
   .تركيب المروحه واللديتر مع الربط الجيد لخراطيش التوصيل 
   ك الزيت حسب كمية الشركة المصنعة وسائل التبريد حسب وضع السوائل في المحر

 مواصفات الشركة.
  .تركيب الغطاء للمحرك 
 قطاب  الصحيح. في المكان مع مراعاة وضع األ هاتركيب البطارية بعد وضع 
   لمحرك جزاء تشغيل اتهريب في جميع األ أوشغل المحرك وتأكد من عدم وجود اصوات

 (1)زاء .جلفتره دون تحميل لتطبيع األ

 ضبط خلوص الصمامات    2-3-9 
 دوات واأل ةالعدد     2-3-9-1

  .سيارة تدريب 
   .صندوق عدة 
   .مجس أو فللر 

 خطوات  التنفيذ : 2-3-9-2
   ضبط خلوص الصمامات مع األذرع المتأرجحة 
  (1)عند ضبط الخلوص بين الذراع المتأرجح والصمام البد ان تكون الكامة حره. 

 
 (13شكل رقم )

                                                           

 هـ 1427المحركات ، المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني ، نسخة أولية  (1)
 (.89م .ص )2001،  1أساسيات العلوم الهندسيه ، أ.د عصام محمد عبد الماجد ، ط  (1)
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   سفل بعدها أبتدوير عمود المرفق لفه كامله وببطء حتي تكون قمة الكامه  ةحر  ةجعل الكام
ثم وضع المجس بين الذراع والصمام ثم اكمل عملية الضبط  ،يتم فك صامولة مسمار ضبط

من المسمار ثم اربط على صامولة التثبيت وبذلك تكون تمت عملية الضبط والبد من الرجوع 
 (2)حديد درجة الخلوص .للكتالوج لت

 

 
 (14شكل رقم )

 التحليل
 تمهيد: 3-1
تخذت إلعداد أدوات الدراسة اوتوضيح الطرق واإلجراءات التي  في هذا الفصل يتم عرض 

الميدانية وتحديد مجتمع الدراسة والعينة وكيفية جمع البيانات والمعلومات ثم توضيح الطرق 
 ة في تحليل البيانات.واألساليب للمعالجة اإلحصائية المتبع

وقد اعتمد الباحث على اختيار العينة وتحديد نوعها وحجمها للحصول على المعلومات  
 والحقائق التي تخص الدراسة وتوفير الوقت.

 
 

                                                           

 1428يم الفني والتدريب المهني السعودية ، نسخه اوليه المؤسسة العامة للتعل ،ميكانيكا السيارات  (2)
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 منهج الدراسة: 3-2
اتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي باعتباره أكثر المناهج مناسبة لمثل هذه الدراسات،  

ظاهرة ثم يقوم بتحليلها وذلك من خالل تحليل البيانات والمعلومات التي تم جمعها، حيث أنه يصف ال
 بأداة الدراسة.

 مجتمع الدراسة: 3-3
 يتكون مجتمع الدراسة من طالب المدارس الصناعية بالمرحلة الثانوية بوالية نهر النيل. 
 عينة الدراسة: 3-4
 ( طالب.100كانت عينة الدراسة عينة قصدية حيث بلغ عددها ) 
 أدوات الدراسة: 3-5

 االستبانة:
وهي أداة لجمع البيانات والمعلومات المطلوبة وذلك ألن دقة النتائج وموضوعتيها تتوقف  

 على صحة مدلول األداء وصدقها.
 صدق وثبات االستبانة: 3-6
وراني بعد االنتهاء من إعداد االستبانة وتوجيهات المشرف البروفيسور/ محمد أحمد سعيد الن 

ومتابعته، ثم عرض االستبانة في صورتها النهائية على مجموعة من األساتذة األجالء كمحكمين 
 ولخبرتهم في هذا المجال حول التطبيقات المعملية النموذجية لمحرك السيارة في المرحلة الثانوية.

ث تم إرفاق خطاب توضيحي للمحكمين يوضح أهداف الدراسة وفروضها وبعد أن قام الباح
بإرجاعها مرة أخرى إلى المشرف وبعد أن وافق عليها أصبحت مجهزة في صورتها النهائية بتنفيذ كل 
التوصيات ومقترحات المحكمين   وبهذا تأكد الباحث من الصدق الظاهري لالستبانة، ووضوح 

 وصحة اللغة.
نة ، ثم استخدم استبا 100تم توزيع االستبانة على الطالب بصورة قصدية وكان عددها االستبانة 

SPSS  (ciencesSocial Sackage For Ptatistical S   )الباحث في تحليل االستبانة برنامج 
 وهو من أكثر البرامج المستخدمة في التحليل بدقة.

 ثبات االستبانة: 3-8
 :لتحديد ثبات االستبانة ألفراد العينة ثم تطبيق معادلة )الفاكرونباخ( الموضحة بالمعادلة التالية

 كل عبارة( 2مج ع – 1ن      )   معامل ألفاكرونباخ =      
 2(          ع1 –)ن                
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 تباين االستبانة ككل.  2ع عدد عبارة االستبانة. حيث: ن 
 المجموع الكلي لتباين كل عبارة من عبارات االستبانة.  2مج ع

وهو معامل  %98.0كان معامل ألفاكرونباخ هو ن عبارة و يدد الكلي لعبارات االستبانة ثالثكان الع
 تباين عاٍل يدل على ثبات المقياس وصالحيته. كما موضح في الجدول أدناه:

Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on Standardized Items N of Items 

.980 .983 15 
     = وهو معامل صدق عال. 0.98=     980معامل الصدق 
 
 عرض وتحليل ومناقشة وتفسير النتائج: 4-1
يسعى هذا الجزء من الدراسة إلى عرض وتحليل ومناقشة الدراسة الميدانية في ضوء  

لى الوصول إلى اختبار وصحة الفروض للتعرف على  األهداف التي تسعى إليها الدراسة، وا 
 في المرحلة الثانوية. التطبيقات المعملية النموذجية للمحرك السيارة

 المحور األول: أهمية الورشة في التعليم الصناعي:
 (: تعتبر الورشة من أهم الحصص في التعليم الصناعي:1عبارة )

 ( يوضح التكرارات والنسبة المئوية1جدول رقم )
 Frequency Percent تعتبر الورشة من أهم الحصص في التعليم الصناعي

 95.0 95 أوافق
 5.0 5 متردد
Total 100 100.0 

 ( يوضح تعتبر الورشة في أهم الحصص في التعليم الصناعي1شكل رقم )

 

100 
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( 95التكرار والنسبة المئوية نجد أن الذين وافقوا بلغ عددهم ) ايبنيذين لمن الجدول والشكل أعاله وال
وهذا يدل على  (،%5بنسبة )طالب ( 5( والذين جاوبوا على متردد بلغ عددهم )%95بنسبة )طالبُا 

 أن الورشة من أهم الحصص في التعليم الصناعي.
 (: الورشة المكتملة من ناحية العدد واألجهزة هي التي ترتقي بمهارة الطالب:2عبارة )

 ( يوضح التكرارات والنسبة المئوية2جدول رقم )

 
 
 

 ( يوضح الورشة المكتملة من ناحية العدد واألجهزة هي التي ترتقي بمهارة الطالب2شكل رقم )

 
( 90التكرار والنسبة المئوية نجد أن الذين وافقوا بلغ عددهم ) ايبنيذين لمن الجدول والشكل أعاله وال

( وأخيرًا الذين اختاروا متردد %2( بنسبة )2( والذين جاوبوا على ال أوافق بلغ عددهم )%90بنسبة )
(، وهذا يدل على أن الورشة المكتملة من ناحية العدد واألجهزة %8بنسبة ) طالب (8بلغ عددهم )

 هي التي ترتقي بمهارة الطالب.
 للصيانة العلمية: (: الرسومات والكتالوج في الورشة معيار3عبارة )

 ( يوضح التكرارات والنسبة المئوية3جدول رقم )
 Frequency Percent الرسومات والكتالوج في الورشة معيار للصيانة العلمية

 85.0 85 أوافق
 10.0 10 متردد
 5.0 5 ال أوافق

 Frequency Percent الورشة المكتملة من ناحية العدد واألجهزة هي التي ترتقي بمهارة الطالب
 90.0 90 أوافق
 8.0 8 متردد
 2.0 2 ال أوافق
Total 100 100.0 
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Total 100 100.0 
 لعلمية( يوضح الرسومات والكتالوج في الورشة معيار للصيانة ا3شكل رقم )

 
 (90التكرار والنسبة المئوية نجد أن الذين وافقوا بلغ عددهم ) ايبنيذين لمن الجدول والشكل أعاله وال

( وأخيرًا الذين %5بنسبة ) طالب (5( والذين جاوبوا على ال أوافق بلغد عددهم )%90بنسبة ) طالباً 
أن الرسومات والكتالوج في (، وهذا يدل على %10بنسبة )طالب ( 10اختاروا متردد بلغ عددهم )

 الورشة معيار للصيانة العلمية.
 أهمية المحرك في السيارة:

 (: يعتبر المحرك من أهم مكونات السيارة:4عبارة )
 ( يوضح التكرارات والنسبة المئوية4جدول رقم )

 Frequency Percent يعتبر المحرك من أهم مكونات السيارة
 80.0 80 أوافق
 15.0 15 متردد

 5.0 5  أوافقال
Total 100 100.0 

 
 ( يوضح يعتبر المحرك من أهم مكونات السيارة4شكل رقم )
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( 80التكرار والنسبة المئوية نجد أن الذين وافقوا بلغ عددهم ) ايبنيذين لمن الجدول والشكل أعاله وال
خيرًا الذين اختاروا ( وأ%5( بنسبة )5( والذين جاوبوا على ال أوافق بلغ عددهم )%80بنسبة )طالبًا 

 (، وهذا يدل على أن المحرك من أهم مكونات السيارة.%15بنسبة ) طالباً  (15متردد بلغ عددهم )
 (: أغلب الصيانة الدورية والوقائية بالسيارة تتم بالمحرك:5عبارة )

 
 ( يوضح التكرارات والنسبة المئوية5جدول رقم )

 Frequency Percent تتم بالمحركأغلب الصيانة الدورية والوقائية بالسيارة 
 73.0 73 أوافق
 17.0 17 متردد

 10.0 10 ال أوافق
Total 100 100.0 

 ( يوضح أغلب الصيانة الدورية والوقائية بالسيارة تتم بالمحرك5شكل رقم )
 

 
هم التكرار والنسبة المئوية نجد أن الذين وافقوا بلغ عدد ايبنيذين لمن الجدول والشكل أعاله وال

( %5بنسبة ) طالب (5( والذين جاوبوا على ال أوافق بلغ عددهم )%80بنسبة ) طالباً  (80)
(، وهذا يدل على أن أغلب %15بنسبة )طالبًا ( 15وأخيرًا الذين اختاروا متردد بلغ عددهم )

 الصيانة الدورية والوقائية بالسيارة تتم بالمحرك.
 ن كفاءة السيارة:(: الصيانة السليمة للمحرك تزيد م6عبارة )

 ( يوضح التكرارات والنسبة المئوية 6جدول رقم )
الصيانة السليمة للمحرك تزيد من 

 كفاءة السيارة
Frequency Percent 

 80.0 80 أوافق
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 11.0 11 ال أوافق
 9.0 9 متردد

Total 100 100.0 
 ( يوضح الصيانة السليمة للمحرك تزيد من كفاءة السيارة6شكل رقم )

 
التكرار والنسبة المئوية نجد أن الذين وافقوا بلغ  ايبنيذين لالجدول والشكل أعاله والمن 

( %11بنسبة )طالبا ً ( 11( والذين جاوبوا على ال أوافق بلغ عددهم )%80( بنسبة )80عددهم )
(، وهذا يدل على أن  الصيانة %9بنسبة )طالب ( 9وأخيرًا الذين اختاروا متردد بلغ عددهم )

 ة للمحرك تزيد من كفاءة السيارة.السليم
 تدريبات الورشة:

 (: تختلف التدريبات في الورشة من معلم إلى آخر وال تعتمد إلى خطوات قياسية:7عبارة )
 ( يوضح التكرارات والنسبة المئوية7جدول رقم )

تختلف التدريبات في الورشة من معلم إلى آخر وال تعتمد إلى 
 Frequency Percent خطوات قياسية

 90.0 90 أوافق
 5.0 5 ال أوافق 

 5.0 5 متردد
Total 100 100.0 

 
 (: تختلف التدريبات في الورشة من معلم إلى آخر وال تعتمد إلى خطوات قياسية7شكل )
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التكرار والنسبة المئوية نجد أن الذين وافقوا بلغ  ايبنيذين لوالمن الجدول والشكل أعاله 
بنسبة  طالب  (5والذين جاوبوا على ال أوافق بلغد عددهم ) طالب (%90( بنسبة )90عددهم )

(، وهذا يدل على أن التدريبات في  %5( بنسبة )5( وأخيرًا الذين اختاروا متردد بلغ عددهم )5%)
 من معلم إلى آخر وال تعتمد إلى خطوات قياسية.تختلف  الورشة 
 ب الصناعية:(: تدريبات الورشة المتطورة تنمي فعالية طال8عبارة )

 ( يوضح التكرارات والنسبة المئوية8جدول رقم )

تدريبات الورشة المتطورة تنمي فعالية 
 Frequency Percent طالب الصناعية

 85.0 85 أوافق
 10.0 10 متردد

 5.0 5 ال أوافق
Total 100 100.0 

 (: تدريبات الورشة المتطورة تنمي فعالية طالب الصناعية:8شكل رقم )
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التكرار والنسبة المئوية نجد أن الذين وافقوا بلغ  ايبنيذين لوالن الجدول والشكل أعاله م
( %5( بنسبة )5عددهم ) والذين جاوبوا على ال أوافق بلغ (%85بنسبة )طالب ( 85عددهم )

(، وهذا يدل على أن تدريبات %10بنسبة ) طالب 10وأخيرًا الذين اختاروا متردد بلغ عددهم )
 لمتطورة تنمي فعالية طالب الصناعية.الورشة ا
 (: تدريبات الورش التقليدية ال تكسب خبرات تنافس في سوق العمل:9عبارة )

 ( يوضح التكرارات والنسبة المئوية9جدول رقم )
تدريبات الورش التقليدية ال تكسب خبرات تنافس في 

 Frequency Percent سوق العمل
 90.0 90 أوافق
 8.0 8 متردد
 2.0 2 وافقال أ

Total 100 100.0 

 (: تدريبات الورش التقليدية ال تكتسب خبرات تنافس في سوق العمل:9شكل رقم )

 
التكرار والنسبة المئوية نجد أن الذين وافقوا بلغ  ايبنيذين لوالمن الجدول والشكل أعاله 

( %2بنسبة ) (2( والذين جاوبوا على ال أوافق بلغ عددهم )%90بنسبة )طالب ( 90عددهم )
تدريبات الورش  أن (، وهذا يدل على%8بنسبة ) طالب (8وأخيرًا الذين اختاروا متردد بلغ عددهم )

 التقليدية ال تكتسب خبرات تنافس في سوق العمل.
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 المحور الرابع: كتاب أعمال الورش:
 (: وجود كتاب ألعمال الورش يسهل عمليات الصيانة:10عبارة )

 
 لتكرارات والنسبة المئوية( يوضح ا10جدول رقم )

وجود كتاب ألعمال الورش يسهل 
 Frequency Percent عمليات الصيانة

 85.0 85 أوافق
 10.0 10 متردد

 5.0 5 ال أوافق
Total 100 100.0 

 (: وجود كتاب ألعمال الورش يسهل عمليات:10شكل رقم )

 
لمئوية نجد أن الذين وافقوا بلغ التكرار والنسبة ا ايبنيذين لوالمن الجدول والشكل أعاله 

( %5بنسبة )طالب ( 5( والذين جاوبوا على ال أوافق بلغ عددهم )%90بنسبة )طالبًا ( 90عددهم )
وجود كتاب أن (، وهذا يدل على  %10بنسبة )طالب  (10وأخيرًا الذين اختاروا  متردد بلغ عددهم )
 ألعمال الورش يسهل عمليات الصيانة

 كتاب لعمليات الورش يرفع قدرات الطالب: (: وجود11عبارة )
 ( يوضح التكرارات والنسبة المئوية11جدول رقم )

وجود كتاب لعمليات الورش يرفع قدرات 
 Frequency Percent الطالب
 80.0 80 أوافق
 10.0 10 متردد

 10.0 10 ال أوافق
Total 100 100.0 
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 ات الطالب:(: وجود كتاب لعمليات الورش يرفع قدر 11شكل رقم )

 
من الجدول والشكل أعاله والذين يبن التكرار والنسبة المئوية نجد أن الذين وافقوا بلغ عددهم 

( وأخيرًا الذين %10( بنسبة )10( والذين جاوبوا على ال أوافق بلغد عددهم )%80( بنسبة )80)
يات الورش يرفع (، وهذا يدل علي وجود كتاب لعمل%10( بنسبة )10اختاروا متردد بلغ عددهم )

 قدرات الطالب.
 (: كتاب الورش يضمن وحدة المنهج داخل الورش:12عبارة )

 ( يوضح التكرارات والنسبة المئوية12جدول رقم )
 Frequency Percent كتاب الورش يضمن وحدة المنهج داخل الورش

 90.0 90 أوافق
 7.0 7 متردد

 3.0 3 ال أوفق
Total 100 100.0 

 
 (: كتاب الورش يضمن وحدة المنهج داخل الورش:12شكل رقم )

 
من الجدول والشكل أعاله والذين يبن التكرار والنسبة المئوية نجد أن الذين وافقوا بلغ عددهم 

( وأخيرًا %3بنسبة )طالب ( 3( والذين جاوبوا على ال أوافق بلغد عددهم )%90بنسبة ) طالباً  (90)
ن كتاب الورش يضمن أ (، وهذا يدل علي%7بنسبة )طالب  (7هم )الذين اختاروا متردد بلغ عدد
 وحدة المنهج داخل الورش.
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 المحور الخامس: أهمية الطريقة النموذجية في التدريبات بالورش:
 (: الطريقة النموذجية تسهل أعمال الورش:13عبارة )

 ( يوضح التكرارات والنسبة المئوية13جدول رقم )
الطريقة النموذجية تسهل أعمال 

 Frequency Percent الورش
 95.0 95 أوافق
 3.0 3 متردد
 2.0 2 ال أوافق
Total 100 100.0 

 (: الطريقة النموذجية تسهل أعمال الورش:13شكل رقم )

 
التكرار والنسبة المئوية نجد أن الذين وافقوا بلغ عددهم  ايبنيذين لوالمن الجدول والشكل أعاله 

( وأخيرًا %2( بنسبة )2ين جاوبوا على ال أوافق بلغد عددهم )( والذ%95بنسبة ) طالبا (95)
ن الطريقة النموذجية أ(، وهذا يدل علي %3بنسبة )طالب  (3الذين اختاروا متردد بلغ عددهم )

 تسهل أعمال الورش.
 (: الطريقة النموذجية أفضل من الطريقة التقليدية:14عبارة )

 مئوية( يوضح التكرارات والنسبة ال14جدول رقم )
 Frequency Percent لطريقة النموذجية أفضل من الطريقة التقليدية

 95.0 95 أوافق
 3.0 3 ال أوافق
 2.0 2 متردد
Total 100 100.0 
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 (: الطريقة النموذجية أفضل من الطريقة التقليدية:14شكل رقم )

 
أن الذين وافقوا بلغ عددهم التكرار والنسبة المئوية نجد  ايبنيذين لوالمن الجدول والشكل أعاله 

( %3بنسبة )طالب  ( 3( والذين جاوبوا على ال أوافق بلغ عددهم )%95بنسبة ) طالباً  (95)
(، وهذا يدل علي أن الطريقة النموذجية %2( بنسبة )2وأخيرًا الذين اختاروا متردد بلغ عددهم )

 أفضل من الطريقة التقليدية.
 د الطالب للمهارة:(: الطريقة النموذجية تقو 15عبارة )

 ( يوضح التكرارات والنسبة المئوية15جدول رقم )
 Frequency Percent الطريقة النموذجية تقود الطالب للمهارة

 93.0 93 أوافق
 5.0 5 متردد

 2.0 2 ال أوافق
Total 100 100.0 

 (: الطريقة النموذجية تقود الطالب للمهارة:15شكل رقم )
 

 
التكرار والنسبة المئوية نجد أن الذين وافقوا بلغ  ييبنا واللذيناله من الجدول والشكل أع

( وأخيرًا %2( بنسبة )2( والذين جاوبوا على ال أوافق بلغد عددهم )%93بنسبة )طالبًا ( 93عددهم )
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(، وهذا يدل علي أن الطريقة النموذجية تقود %5بنسبة )طالب ( 5الذين اختاروا متردد بلغ عددهم )
 مهارة.الطالب لل

 ( يوضح تحليل التباين16جدول )
ANOVA 

  Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

 أهم من الورسة تعتبر
 التعليم في الحصص
 الصناعي

Between Groups 11.500 2 5.750 74.367 .000 

Within Groups 7.500 97 .077   
Total 19.000 99    

 في والكتالوج الرسومات
 للصيانة ارمعي الورشة
 العلمية

Between Groups 34.028 2 17.014 349.485 .000 
Within Groups 4.722 97 .049   

Total 38.750 99    
 أهم من المحرك يعتبر

 السيارة مكونات
Between Groups 30.250 2 15.125 65.206 .000 

Within Groups 22.500 97 .232   
Total 52.750 99    

 الدورية لصيانةا أغلب
 تتم بالسيارة والوقائية
 بالمحرك

Between Groups 27.040 2 13.520 41.501 .000 
Within Groups 31.600 97 .326   

Total 58.640 99    
 للمحرك السليمة الصيانة

 السيارة كفاءة من تزيد
Between Groups 29.201 2 14.601 150.844 .000 

Within Groups 9.389 97 .097   
Total 38.590 99    

 في التدريبات تختلف
 آخر إلى معلم من الورشة

 خطوات إلى تعتمد وال
 قياسية

Between Groups 20.875 2 10.438 539.967 .000 
Within Groups 1.875 97 .019   

Total 22.750 99    

 المتطورة الورشة تدريبات
 طالب فعالية تنمي

Between Groups 34.028 2 17.014 349.485 .000 
Within Groups 4.722 97 .049   
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    Total 38.750 99 الصناعية
 التقليدية الورش تدريبات

 تنافس خبرات تكتسب ال
 العمل سوق في

Between Groups 30.760 2 15.380 . . 
Within Groups .000 97 .000   

Total 30.760 99    
 ألعمال كتاب وجود
 عمليات يسهل رشالو 

 الصيانة

Between Groups 34.028 2 17.014 349.485 .000 
Within Groups 4.722 97 .049   

Total 38.750 99    
 لعمليات كنتاب وجود
 قدرات يرفع الورش
 الطالب

Between Groups 32.111 2 16.056 175.206 .000 
Within Groups 8.889 97 .092   

Total 41.000 99    
 وحدة يضمن الورش كتاب
 الورش داخل المنهج

Between Groups 27.235 2 13.618 1.510E3 .000 
Within Groups .875 97 .009   

Total 28.110 99    
 تسهل النموذجية الطريقة
 الورش أعمال

Between Groups 7.360 2 3.680 59.493 .000 
Within Groups 6.000 97 .062   

Total 13.360 99    
 تقود النموذجية الطريقة
 للمهارة الطالب

Between Groups 16.560 2 8.280 200.790 .000 
Within Groups 4.000 97 .041   

Total 20.560 99    
 أفضل النموذجية الطريقة

 التقليدية الطريقة من
Between Groups 5.635 2 2.818 56.061 .000 

Within Groups 4.875 97 .050   
Total 10.510 99    

  
 النتائج : 1 - 5 

     عدم وجود كتاب ألعمال الورش في المدارس الصناعية وهذا يؤثر في مهارة الطالب 
  الورش الحالية في المدارس الصناعية غير قادره لألداء  ألنها تفتقر للوسائل التشغيلية 



جم2019جج-جيوقيوججالسمبعجعشرالةدنججالةةلميةل جامعة جنقل اجلةلحث ججم

University of Dongola Journal for Scientific Research, 17th edition June 2019 
 

 

1
2
2

 

  العدد واالجهزة للتدريبات الورشة النموذجية هي الورشة المكتملة من حيث 
   الرسومات والكتالوجات في الورش فعاله من حيث المعرفة والمقدرة علي الصيانة وهي غير

 موجوده
  عدم وجود تطبيقات موحده إلعمال الورش في المرحلة الثانوية 
 التدريبات القياسية من حيث العدد والوسائل تكون اكثر فعالية وهي غير موجوده 
 لورشة يؤثر في عجلة التنمية في البالدعدم جاهزية ا 
  الورشة النموذجية تمكن المتدربين من المنافسة في سوق العمل 
   يعتبر المحرك من اهم إجزاء السيارة 
   :تطبيقات عمرة المحرك النموذجية هي 

  .فك المتعلقات بالمحرك 
  .إخراج المحرك من السيارة 
 .تفكيك أجزاء المحرك 
 محرك. فحص ومعالجة إجزاء ال 
  .تجميع المحرك 
 .إرجاع المحرك للسيارة 
 .ضبط صمامات المحرك 

  النموذج التصميمي المثالي إلعمال الورش كاالتي 
  .تحديد العدد 
   .تحديد المواد الخام 
  .تبيين االعمال التي تحتاج الى مهاره واحتياطات في التطبيق 
  .تبيين خطوات تنفيذ التمرين 
 .اصطحاب تعليمات الكتالوج 

 -ثانيا التوصيات والمقترحات: 5-2
  .االهتمام بالورشة في التعليم الصناعي ودعمها من قبل الدولة 
 .االهتمام بالنواحي الحديثة في التدريبات من ناحية العدد والتمارين 
  التنوع في وسائل التدريب لتنمية كافة المهارات 
  .ترغيب الطالب إلجراء التدريبات المعملية بالورشة 
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 ن تكون تعليمات التدريبات بلغه بسيطة وواضحة. يجب ا 
 داء فعال. ضبط التدريبات أل 
  .االهتمام باالحتياطات أثناء التطبيق بالورشة 
 .تشجيع الطالب الحتراف المهنية ووصول مرحلة اإلبداع 
  االهتمام بكل جديد في السيارات 
 .البد من تضمين مادة الورش ضمن مواد القبول بالجامعات 
 كبر يغطي كل المقررات الصناعية بالطريقة النموذجية. أث عمل بح 
  .توفير كتاب الورش كمرجع للطالب واالستاذ 
  .تهيئة بيئة الورشة لرفع مستويات الطالب 

 الكتب والدوريات : 
 وليام كراين , ميكانيكا السيارات.  -1
 است يفن كلن ،محركات الديزل. -2
 .200محمد عطيه ، السيارات , -3
  1427ة لتصميم وتطوير المناهج ، محركات والمركبات االليه،اساسيات،.اإلدارة العام -4
 .1428دارة العامة لتصميم وتطوير المناهج ، ميكانيكا السيارات بنزين،المحرك،األ -5
 –ترجمة مهندس / محمد عبد المجيد نصار  -هندسة السيارات    -سيجفر يدهيرمان   -6

 .17ص  –مؤسسة االهرام بالقاهرة 
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 للمعاشيين بوالية نهر النيل  االجتماعيةفعالية مشروعات الرعاية االجتماعية في تحقيق التنمية 

 علي صديق  حاج حمدأ.د                                       رشيدة عطا المنان جبارة                 
                                                                                                                            ألستاذ بكلية الدراسات االجتماعية واالقتصادية ا                                         ون االجتماعيةثة بوزارة الشؤ الباح

 النيلينجامعة                                                                 الدامر والية نهر النيل
 المستخلص  

على تقديم المساعدة للفقراء والمساكين والمعاقين والمسنين  تعمل الرعاية االجتماعية
والمعاشيين واألطفال واألرامل والمشردين ونزالء السجون واإلحسان إليهم واجب لذلك  يتناول البحث 

ر النيل، تمثلت مشكلة البحث في مامدى فعالية مشروعات الرعاية االجتماعية للمعاشيين بوالية نه
وضاع المعاشيين بالوالية ،هدفت الدراسة الى التعرف أفعالية برامج الرعاية االجتماعية في تحسين 

المشروعات التي تقدمها الرعاية االجتماعية عبر برنامج الضمان االجتماعي وكذلك  الكشف  عن
ماعي والتعرف على ايجابيات وسلبيات برامج على مدى رضا المستفيدين من برامج الضمان االجت

أن الحالة الصحية ألفراد العينة جيدة  ىلإة نهر النيل. وقد توصلت الدراسة الضمان االجتماعي بوالي
ن المعاش  ال أوبالتالي يجب تركيز خدمات الرعاية  اإلجتماعية على الخدمات التعليمية وغيرها ، 

أصحاب المعاشات ،  الظروف االقتصادية التي يعيشها سرية في ظلاألاالحتياجات  ىلإيكفي 
زيادة قيمة المعاش حتى يتناسب مع احتياجات المعاشيين، االهتمام بخدمات   ىلإأوصت الدراسة 

الرعاية االجتماعية ذات األولوية، الحصر الدقيق للمعاشيين والتعرف على األوضاع االقتصادية 
 بصورة واضحة لهم .

Abstract: 

Social welfare works to provide assistance to the poor and the poor, the 

disabled, the elderly, the pensioners, the children, the widows, the homeless, 

the prisoners and the prisoners. The duty of this study is to investigate the 

effectiveness of social welfare projects for pensioners in the state of the Nile 

River. The study concerned the effectiveness of social welfare programs in 

improving the conditions of the state pensioners. On the projects offered by 

social welfare through the social security program as well as the detection of 

the satisfaction of beneficiaries of social security programs and to identify 

the pros and cons of the social security programs Meeting In the Nile River 

State. The study found that the health status of the sample members is good 

and therefore social services must be focused on educational services and 

others. The pension is not enough to meet the family needs under the 
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economic conditions of the pensioners. The study recommended increasing 

the pension value to suit the needs of the pensioners. Priority social care 

services, accurate enumeration of pensioners and a clear understanding of 

economic conditions. 

 المقدمة:
للفقراء والمساكين والمعاقين والمسنين والمعاشيين  تعمل الرعاية االجتماعية  على تقديم المساعدة 

فئات المجتمع ، فالرعاية االجتماعية تقوم  من ونزالء السجون وغيرهم  والمشردينواألطفال واألرامل 
الخدمات األساسية مثل التعليم،  منعلي تقديم الخدمة للفرد والجماعة والمجتمع في شكل مجموعة 

الصحة، اإلسكان وتأمين الدخل للمواطنين إلشباع االحتياجات األساسية ، لعل من أهم الوسائل التي 
تباع أسلوب الضمان االجتماعي الن الضمان ااالجتماعية في تقديم خدمتها هو  يةساعدت الرعا

االجتماعي عرف عام للمجتمعات الحديثة يستهدف فيه التعرف على حل مشاكل الفئات المستهدفة 
بتحقيق الرفاهية االجتماعية وتوسع مظلة الرعاية لكافة المستحقين ألنه نظام تكافلي بين األفراد، وفي 

ر جهود الدولة الرامية لتخفيف حدة الفقر في أوساط الفئات الضعيفة في المجتمع سعى الصندوق إطا
القومي للمعاشات لتوسيع خدمات الضمان االجتماعي لتشمل أشكال من المساعدات االجتماعية 

ت ون االجتماعية ألرباب المعاشاؤ ا الجانب استحدث إدارة تعني بالشوتأكيدا الهتمام الصندوق، بهذ
تقدم من خالل العديد من مشروعات الدعم االجتماعي للفئة المستهدفة متمثلة في  خدمات العالج 

 وخدمات التعليم .
 مشكلة البحث:

شريحة المعاشيين  وتعدوالية نهر النيل والية عمالية خالصة بتركيبتها السكانية والمكانية  
 -معاشي بالوالية )الصندوق القومي  ألف 16لعدد فشمل  أكبر الشرائح تشمل عدد من المعاشيين

(، ونجد الكثير من المشكالت االجتماعية التي تحدث للعمال أثناء الخدمة وبعد انتهاء مدة 2017
الخدمة )المعاش( والتي تتطلب توفير بعض برامج الرعاية والضمان االجتماعي لتالفي تلك 

ليومية، ومشكالت الفقر ومحدودية الدخل المشكالت الناجمة في قلة قيمة المعاش ومتطلبات الحياة ا
 من العمال. اً التي تواجه كثير 
 أهمية البحث:

إفرازات حركة التطور االقتصادي  موضوع يعد من تأتي أهمية البحث في تناول  
واالجتماعي في السودان حيث تعتبر والية نهر النيل إحدى الواليات التي تنطلق منها حركة السكة 
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وتأتي هذه الدراسة لمناقشة موضوع فعالية مشروعات الرعاية االجتماعية في حديد في السودان، 
 شيين بوالية نهر النيل .اتحقيق التنمية االجتماعية للمع

 أهداف البحث:
الوقوف على  شيين،االتعرف على المشروعات التي تقدمها الرعاية االجتماعية للمع إلىتهدف 

الكشف عن مدى رضا  المعاشيين بوالية نهر النيل ،األوضاع االجتماعية واالقتصادية لفئات 
 لمعاشيين ( من برامج الرعاية االجتماعية.االمستفيدين ) 

 
 :الدراسات السابقة

الوقوف على نظام  إلى الدراسة تم هدف2013راسة محمد عبد اهلل آدم ، من الدراسات السابقة د
ي تخفيض حدة الفقر وسط الشرائح الضمان االجتماعي عبر مسيرته التاريخية ومدى مساهمته ف

لصناديق الضمان االجتماعي بالسودان  واإلداريالضعيفة و الوقوف على مدى التطور التشريعي 
المنهج الوصفي التحليلي لتوضيح تدخالت  الدراسة اتبعت ،خاصة الصندوق القومي للمعاشات

المنهج التحليلي الوصفي  ىالضمان االجتماعي وخاصة الصندوق القومي للمعاشات وايضا استخدم
 %70ان ما يقارب  النتائج التالية : توصلت الدراسة الي  وصف وتحليل اوضاع المعاشيين،في 

وهنالك القليل منهم يتلقى نوع الدعم ، ساسأفي العينة يعتمد على المعاش الشهري كدخل 
معاشيين واسرهم ليست ن الدعم الذي يقدم لمكافحة الفقر من قبل الصندوق القومي للأوالمساعدات و 

كذلك برامج الرعاية والتنمية االجتماعية التي قصد منها و ، له فعالية في تحسين مستويات المعيشة
الن حجم  ،المساهمة في تخفيف الفقر وسط المعاشيين لم تظهر نتائجها بالصورة المطلوبة

 مائة وثمانون الف . المستفيدين منها قليل جدا قياس بالحجم الكلي للمعاشيين الذي تجاوز ال
االجتماعية  األوضاعالتعرف على  إلىتهدف الدراسة  2013دراسة سمية الهادي مبروك  

المساهمة في تقديم مقترحات للدولة  قلمه مع هذه التغيرات،أتصادية للمتقاعد عن العمل ومدى تواالق
لول وفتح فرص عمل والمجتمع لالستفادة من خبرات المتقاعد حتى يستفيد منها الشباب ، وضع ح

الباحث منهج مام المتقاعدين لالستمرار في حياة طبيعية وسلسة ومفيدة لهم ولآلخرين ،استخدم أ
المنهج  منواالستبيان( كما استفاد البحث -المالحظة –دواته : )المقابلة أالمسح االجتماعي و 

عدين في العالم وادواته ،توصلت التاريخي في مراجعة الخلفية التاريخية لقوانين التقاعد واوضاع المتقا
عدم كفاية معاش التقاعد لمتطلبات المتقاعد واسرته، عودة معظم المتقاعدين بالوحدة  إلىالدراسة 

ماكن للترفيه والتجمع أبناء باسرهم مما يجعل الحاجة شديدة لوجود و انتقال األأنتيجة لوفاة الزوجة 
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ن االسرة الزالت أفراد العينة المبحوثة و أرية والعائلية بين سبناء جيله، تقوية الروابط األأع للمتقاعد م
 ترعى مسنيها في مدينة الحلفاية.

 اإلطار النظري للدراسة :
 أوال : مفهوم الرعاية االجتماعية في االسالم:

ساس الربط بين الفرد والجماعة، أ ىبنظام متكامل للرعاية االجتماعية يقوم عل اإلسالمجاء  
،  واإلحسانالرحمة والبر والعدل  ىاون بين الناس في سبيل الخير وحض الناس علوالتكامل والتع

للرعاية االجتماعية في شكل مبادئ عامة ومن اهم المبادئ التي تكون  أسسفالقرآن الكريم قد وضع 
  .اإلسالمالرعاية في  أركان

صبح المجتمع مسؤول ذويه ي عالةإ أونفسه  عالةإ: الفرد الذي يعجز عن المجتمع ىحق الفرد عل
المجتمع ويعتبر نظام الزكاة من ى عنه ورعاية المجتمع للفرد هذه الحالة ليس  دائما حق مقرر له عل

التي حددت مصادر رعاية المحتاجين والفئات التي تغطيها هذه  األساسية اإلسالميةالتشريعات 
 إلي لإلحساناما ملزما الناس وجعلها نظ ىالزكاة عل اإلسالمالرعاية في المجتمع وقد فرض 

من  أساسينها ركن إجانب  إليفي نفس الوقت  ورئيسياً تكليفها ماليا  أصبحتالمحتاجين، وبذلك 
يتكون رصيد  األحوالالمسلم، ومن حصيلة هذه  ىفالزكاة من نسبة معينة يفرض عل اإلسالم أركان

فئات المحتاجين والمستفيدين  ماإلسالرعاية الفئات المحتاجة في المجتمع، ولقد حدد  ىينفق منه عل
الزكاة في قوله تعالي: )انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم  أحوالفي 

 204وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل اهلل وابن السبيل فريضة من اهلل واهلل عليم حكيم (
وجعله حق للمحتاجين ، فانه في نفس  قد فرض نظام زكاة اإلسالم أن الرعاية الذاتية والعمل :

الوقت رفع من قيمة العمل وجعل من واجب المجتمع تهيئة فرص العمل للقادرين عليه ، وما يعزفهم 
من الغير قال تعالى : )وقل اعملوا فسيرى اهلل  تأتيهمعن التواكل واالعتماد علي المساعدات التي 

كل هذا   1يب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون(عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلي عالم الغ
الذاتية ،  لإلعانةكقيمة في ذاته وانه الوسيلة المثلى   اإلسالمالرعاية االجتماعية في  أن إلييشير 

وجدوا دون الكفاية ، يتولى المجتمع مد يد العون في هذه الحالة  أوفاذا عمل الناس ولم يجدوا 
 .كسب العمل وال اإلسالمفي  واألصل

                                                           

 (60سورة التوبة ، اآلية )204
 (.105سورة التوبة ن اآلية ) 1
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تستهدف تعزيز التكافل االجتماعي علي  اإلسالمالرعاية االجتماعية في  أن :األقارب مسؤولية
 أواصرتقوية  إلىبالدعوة  األسرةمستوى المجتمع العام فهي حريصة علي تحقيق التكافل في محيط 

 اآلياتمن في حالة العجز و  اً بعضهم بعض إعالة ىإل األقاربودعوة  األقاربالمودة والرحمة بين 
القرآنية واالحاديث ما يحض الناس علي رعاية ذوي القربى وقال تعالى : ) يسألونك ماذا ينفقون قل 

واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فان اهلل به  واألقربينمن خير فللوالدين  أنفقتمما 
نمامطلقة  مسؤوليةليست  األقارب مسؤوليةوان  2عليم ( حدودا معلومة حتى ال  اإلسالملها  يقرر وا 

يكون من مستوى  أنليها فالشخص يجب إتصبح عبئا يثقل كاهل الفرد ويقضي  من الدعوة 
 اإلسالموقد قرر نظام الرعاية االجتماعية في  المسؤوليةهذه  أعباءاقتصادي يسمح له بتحمل 

، قرابة  وأجدادهآبائه  أيوعه بالنسبة للفئات قرابة اصل الشخص وفر  اإلعالةفي  األقارب مسؤولية
عناية خاصة  اإلسالموالعمومة والخوولة . وقد عنيت الرعاية االجتماعية في  كاألخوةمحرمة للزواج 
 . واألراملبفئتي اليتامى 

مجاالت مختلفة للرعاية  في لالنتفاع منه األوقافن قد قاموا بمشروع وقف يالمسلم أن :األوقافوقف 
المستشفيات والمدارس والمالجئ، وعلي المحتاجين من الفقراء والعجزة  ىعل فاقاإلناالجتماعية وكان 
اسمى  أنهاهم ما تنتهي به أ نإالبر التي يحددها الواقف في حجة الوقف.  أوجهوغير ذلك من 

والجماعات  األفرادقد قامت بدور كبير في توجيه ها أن اإلسالمومبادئ الرعاية االجتماعية في 
المستشفيات وفي عهد  أنشأت األمويينفي عهد  افضل السبل لرعاية المحتاجين، والهيمنات نحو

من انشأ المؤسسات في  أول األيوبيالمؤسسات التحليلية. وقد كان صالح الدين  أنشأتالفاطميون 
كان علي الصعيدين الخاص  اإلسالميةتطور الرعاية االجتماعية  أنمصر. وهكذا يمكن القول 

 205والحكومي.
 :االجتماعيةالرعاية  ماهية

منذ وجود اإلنسان إال أن هذا االتفاق لم يواكبه  االجتماعيةعلى قدم الرعاية  االتفاقعلى الرغم من 
حداثة العهد بالدراسة  ىشكاًل ومضمونًا ويرجع ذلك إل االجتماعيةاتفاق على تحديد مفهوم الرعاية 

 باختالفمضمونها  واختالفالتطبيقية لها جانب تعدد المجاالت  ىإل االجتماعيةالعلمية للرعاية 
المجتمعات التي نشأت فيها وتأثيرها بفلسفة وأيدولوجيات تلك المجتمعات والتي على أساسها تختلف 
البرامج واألساليب والفئات التي تخدمها وفقًا الختالف األسس النظرية التي تعتمد عليها الرعاية 

                                                           

 (.215سورة البقرة ، اآلية )  2
205-www.wikipedia.com 
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التي تنصب عليها تلك الرعاية لما  االجتماعيةواهر ، وصعوبة وضع مفهوم محدد للظاالجتماعية
يتسم به تلك الظواهر من طبيعة مركبة ديناميكية ، حيث أن المكون األساسي للمجتمع هم البشر 

عجزت النظم  ،الذين يجتمعون معًا إلشباع احتياجاتهم ولكن مع المتغيرات السريعة والمتالحقة
ثم كانت هناك حاجة ماسة لظهور نظام جديد لمقابلة عن إشباع تلك الحاجات ومن  االجتماعية

 ومن هنا تعددت تعريفاتها على  االجتماعيةالحاجات اإلنسانية وهو الرعاية 
 :النحو التالي

( وتعني باألجنبية social Welfareبالمفهوم الحديث ترجمة عربية لكلمة ) االجتماعيةالرعاية 
ون ؤ ( تعني الشsocialعني العمل الطيب بينما كلمة )( تwell- fareالتحسين أو األثراء وكلمة )

منذ إنشاء هيئة األمم المتحدة  االجتماعيةالعامة واستقر مصطلح الرعاية  واالجتماعية االجتماعية
( ليعني كافة الجهود والخدمات والبرامج التي تستهدف تحسين حياة 2013م، )سمية 1946عام 

واإلسكانية ، ويعرفها السكري "بأنها نسق قومي من البرامج  واالجتماعيةالناس الصحية والتعليمية 
 ،واالقتصادية والتعليمية والصحية االجتماعيةوالخدمات التي تساعد على مواجهة احتياجات الناس 

والتي تعتبر أساسية في تدعيم المجتمع كما أنها تمثل حالة الرفاهية الجماعية للمجتمع القومي 
بل يستخدم مردافًا  ،لوصف أنشطة محددة بالذات االجتماعيةح الرعاية والمحلي وال يستخدم مصطل

هي نسق من  االجتماعية، ويري "عبد الفتاح عثمان" أن الرعاية  االجتماعيةلمصطلح السياسية 
البرامج المنظمة أو النشاط الذي يكفل حياة اإلنسان ومساعدته وتشمل ألوان الرعاية المختلفة لفئات 

ويج وخدمات سكانية وتعليمية وصحية تراعي الفرد عند الحاجة، أي أن الرعاية العاجزين والتر 
تتضمن كل أشكال التدخل االجتماعي بما تحويه من أساليب وعمليات تتصل بعالج  االجتماعية
 اجتماعيوالوقاية منها وتطوير المؤسسات العاملة في هذا المجال، وهي نظام  االجتماعيةالمشكالت 

تحقيق المنفعة  -التكافل –التعاون  –الموجودة في المجتمع يراعي مبادئ المساواة  كباقي األنظمة
ودفع الضرر، كام يقصد بها أيضًا: األنشطة للمنظمات أهلية كانت أو حكومية والتي تسهم في 

لألفراد  االجتماعيةأو تحسين األحوال  االجتماعيةإشباع الحاجة والمساهمة في حل المشكالت 
والمجتمعات وهذه األنشطة تتضمن جهود مختلف المهنيين كاألطباء والممرضين والجماعات 

 .االجتماعيينوالقانونيين واألخصائيين 
 
 
 



جم2019جج-جيوقيوججالسمبعجعشرالةدنججالةةلميةل جامعة جنقل اجلةلحث ججم

University of Dongola Journal for Scientific Research, 17th edition June 2019 
 

 

1
3
0

 

 المتمثلة  في: االجتماعيةخدمات وخصائص الرعاية 
زالة العقبات  االجتماعيةمعالجة األمراض  ىجهود بشرية تهدف إل االجتماعيةالرعاية  (1) وا 

في بيئاتهم  واالندماجد والجماعات وتساعدهم على التكيف التي تعترض نمو األفرا
 وبذلك فهي ذات أهداف وقائية وعالجية في آن واحد. االجتماعية

تحقيق إنتاجية لصالح المجتمع لكونها تعالج جوانب الضعف والقصور واإلعاقة وتفعل  (2)
لي منتجين األفراد والجماعات التي تعاني هذا الضعف والقصور واإلعاقة فتحول هؤالء إ

 عوضًا عن إبقائهم مستهلكين لثروات المجتمع وجهوده.
تمثل قيمة أخالقية في ذاتها استحدثت وجودها من القيم الروحية واإلنسانية التي تدعو إلي  (3)

 مساعدة اإلنسان ألخيه اإلنسان.
 تنشأ في كل مجتمع إنساني من التفاعل الحتمي بين أفراده. اجتماعيةظاهرة  (4)
بالتخطيط والتنظيم والشمول بمعني أنها تؤدي وفق فلسفة  االجتماعيةاية تتصف جهود الرع (5)

 المجتمع وسياساته العامة.
وترتبط بإمكانية المجتمع وأخالقياته  ،تعد تعبيرًا عما وصل إليه المجتمع من حضارة وتقدم (6)

 ونظمه االجتماعية واالقتصادية والسياسية والدينية.
أو كما هو حاصل  ،عن طريق الزكاة والوقف واإلحسان تمول من موارد المجتمع ذاته سواء (7)

حاليًا عن طريق الضرائب أو عن طريق الهيئات الخاصة التي تلجأ هي نفسها إلي أبناء 
 المجتمع لمساعدتها عن طريق الهبات والتبرعات.

مؤسسات خاصة بها حكومية أو أهلية أو دولية وهي مؤسسات لها  االجتماعيةللرعاية  (8)
 وائحها التي تحدد برامجها وأهدافها.فلسفلتها ول

اريون وفنيون متخصصون ومهنيون يعاونهم على ذلك إد االجتماعيةيمارس الرعاية  (9)
 مستحقيها. ىإليصال المساعدة إل

 : االجتماعيةأهداف الرعاية 
 االجتماعيةفي أي مجتمع هو تحقيق المتطلبات  االجتماعيةإن الهدف العام للرعاية 

دية والترويجية. إلخ لكل أفراد المجتمع وذلك من خالل أهداف عالجية والصحية واالقتصا
 ووقائية وتنموية ويمكن تحديدها على النحو التالي:

 / األهداف العالجية:1
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والعمل  أسبابهاعالج المشكالت العامة التي يعاني منها سكان المجتمع ومعرفة  ىوتهدف إل
وتتجه غالبًا إلي بعض الفئات المحرومة والتي  احدوثهعلى إزالة تلك األسباب أو التخفيف من 

 يطلق عليها الجماعات الهامشية كاألطفال المهملين وكبار السن ...إلخ وذلك من خالل:
ومساعدتهم على تخطي المشكالت التي تواجهها وتخفيف  احتياجاالتعامل مع الفئات األكثر  (أ

 رد الالزمة لمواجهة تلك المشكالت.جانب تدبير الموا ىالعقبات التي تحول دون مواجهتها إل
ثراء قدراته للتصدي لتلك  ،استثمار قدرات اإلنسان والتغلب على ما يوجهه من مشكالت (ب وا 

المشكالت وزيادة وعيه إلدراك نقاط القوة لديه بما ينمي قدرته على مواجهة تلك المشكالت 
 حاليًا ومستقباًل.

يعاني منها سكان المجتمع والتدخل للتخلص  التدخل السريع لمواجهة األزمات التي يمكن أن (ج
 من آثار المشكالت الطارئة.

 / األهداف الوقائية:2
وتتضمن األنشطة والجهود التي تبذل للتعرف على المناطق الكامنة والمحتملة لمعوقات 

د أدني ح ىقليل منها إلتاألداء االجتماعي لألفراد واألسر والجماعات أو منع ظهورها مستقباًل أو ال
ممكن وتتجه نحو الفئات التي يمكن أن تكون عرضة للتأثير السلبي في المستقبل من عملية التغير 

أي أنها تستبق حدوث تداعيات سلبية وتعد للتعامل معها سلفًا  ،الذي يمر به المجتمع االجتماعي
 تي:وليس بعد وقوعها ، ويمكن تنفيذ تلك األنشطة عبر محاور عديدة يمكن تلخيصها فيما يأ

 المساعدة . ىوالمهني لفئات المجتمع التي تحتاج إل االجتماعيإعداد برامج تختص بالتأهيل  .أ
يشبع حاجاتهم ويلي  أنتأهيل أفراد المجتمع بالدرجة التي تمكنهم من تفعيل كل ما من شأنه  .ب

 تطلعاتهم األساسية.
لخبرات والمهارات ا الكتسابألفراد المجتمع  واالجتماعيةج. مساعدة المؤسسات التعليمية 

 الالزمة والحرفية التي تحول بينهم وبين وقوع المشكالت.
التأهيلية من أجل إشباع حاجات الفئات  االجتماعيةد. التعاون والتنسيق بين المؤسسات 

 المستحقة للرعاية ومن أجل تكامل الخدمات.
  التنموية: األهداف/ 3

ل المجتمعات النامية، باعتبار أن هذه تعتبر "التنمية" القضية الجوهرية التي تشغل با
المجتمعات تواجه كثيرًا من مظاهر التخلف، وهي تسعى في نفس الوقت للقضاء على تلك المظاهر، 
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موضوع التنمية موضوع معقد ومتشابك في جوانبه االجتماعية واالقتصادية والسياسية، ويتعرض 
ن خارج المجتمع(، في الوقت الذي تبحث لعوامل داخلية ) من داخل المجتمع( وعوامل خارجية ) م

 المجتمعات النامية فيه عن صيغ لتنظيمها االجتماعي واالقتصادي والسياسي.
تمثل تلك الخدمات والجهود التي تشكل دافعًا ألفراد المجتمع نحو المشاركة الفاعلة والتعاون 

الفاقد المادي والبشري في تقديم والتقليل من  ،المثمر واإلسهام في توفير آراء عامة تتصف بالمسئولية
، كما تهدف تلك الجهود إلي إحداث التكيف مع المتغيرات التي يمكن أن تحدثها  االجتماعيةالرعاية 

باألبعاد الثقافية فيما يخص رفع درجة وعي  االهتمام معبما فيها االقتصادية واالجتماعية أو غيرها 
 وس.تغيير إيجابي ملم عبر المجتمعومستوي أفراد 

 احتياجاتلتتفق مع طبيعة  االجتماعيةتهتم المجتمعات ببرامج الرعاية : االجتماعيةوظائف الرعاية 
لها نظامان: األول عالجي فردي ويقوم على أساس أن هناك  االجتماعيةالسكان، ولذلك فإن الرعاية 

ذا ما عجز هذان النظا مان عن أداء نظامين إلشباع احتياجات الفرد وهما )السوق واألسرة( وا 
وتعمل المؤسسات العاملة في مجال الرعاية االجتماعية لسد  االجتماعيةوظيفتهما تظهر الرعاية 
( ، أما النظام الثاني فهو ومؤقتة)ثانوية  االجتماعيةوهنا وظيفة الرعاية  ،العجز في هذين النظامين

بذلك فإن الرعاية كحق أساسي للمواطنين و  االجتماعيةتنموي مؤسسي يقدم خدمات الرعاية 
  تؤدي وظيفة )دائمة وأساسية(. االجتماعية

  :التي تتمثل في و  االجتماعيةنماذج الرعاية 
تتضمن األنشطة والبرامج التي تصمم  االجتماعيةيقوم على أساس أن الرعاية / النموذج التقليدي: 1

ع المشكالت من التفاقم لمساعدة األفراد والجماعات والمجتمعات على التجاوب مع مشكالتهم أو من
 أو عينية لمساعدة العمالء، فهو يماثل مدخل حل المشكلة. ةوهذه األنشطة تتضمن مساعدات مالي

 / نموذج إعادة توزيع العدالة:2
واالقتصادية أكثر مساواة  االجتماعيةوهو محاولة لحل مشكالت األفراد والجماعات مما يجعل النظم 

 في الحصول على الحقوق.
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تشير إلي تنمية  االجتماعيةأصبح أكثر حداثة بحيث إن التنمية : االجتماعيةذج التنمية / نمو 3
المجتمعات النامية على مساعدتها صبح مصطلح التنمية يتناول كافة الجوانب ويركز على التنمية 

 .االجتماعيةواالقتصادية وذلك من أجل تحقيق الرعاية  االجتماعيةالبشرية إلي جانب 
والسياسي  االجتماعييهدف إلي إعادة بناء النظام : االجتماعيةالعالمي الجديد للرعاية  / النموذج4

واالقتصادي والبيئي العالمي لمشاركة الناس في التنمية والسالم وحماية البيئة بحيث إذا طبقت مبادئ 
 ىعلى مستو  ابلة الحاجات اإلنسانيةاإلبقاء باالحتياجات األساسية ومق ىإل ىهذا النموذج بنجاح أد

 العالم.
 على النحو التالي: االجتماعيةكما أن هناك وجهة نظر أخرى قد حددت نماذج الرعاية 

 هما: االجتماعيةوجهتي نظر للرعاية  Welensky & Lbeauxولييو   ولينسيكلقد قدم كل من 
 االجتماعية/ النموذج العالجي في الرعاية 1
 ,. وسوف نستعرض تلك النماذج على النحو التالي:يةاالجتماع/ النموذج المؤسسي في الرعاية 2
يقصد بهذا النموذج أنه يقدم فقط عندما تعجز النظم : االجتماعيةالنموذج العالجي في الرعاية  -1

األساسية في المجتمع عن إشباع حاجات الفرد وخصوصًا عندما تعجز األسرة ونظام السوق وبقية 
 بوسائل إشباع الحاجات لذلك الفرد.األخرى عن الوفاء  االجتماعيةالنظم 

 في النموذج العالجي: االجتماعيةومن ثم تحدد أهم خصائص الرعاية 
هي خدمات ذات صبغة عالجية تستهدف عالج مواقف طارئة أو المساهمة في تكييف  (أ

 األفراد أو الجماعة مع الظروف القائمة.
لمجتمع فهي ال تقدم إال الطبقي في ا االجتماعيهي خدمات طارئة وليست ضمن البناء   (ب

عند الحاجة إليها عندما تظهر ظروف طارئة في المجتمع تستدعي تقديمها كعجز األسرة أو 
 .االقتصاديالنظام 

عجز القدم للذين يعانون من وتفي المجتمع، وليس لكل المواطنين أنها تقدم لفئات خاصة   (ت
 خاصة فئات المعاقين بمختلف أنواع اإلعاقة.

دم عن طريق السلطات المحلية وتمول محليًا لذا فهي قد تختلف من منطقة غالبًا ما تق  (ث
مكانيات كل منطقة.  محلية إلي أخرى داخل نفس المجتمع طبقًا لظروف وا 
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يغلب على خدماتها الطابع المادي حيث تعني في المقام األول بتقديم مختلف المساعدات   (ج
 الطارئة. ماجهة ظروفهالمالية واالقتصادية التي تعين المحتاجين على مو 

تنطلق فكرته األساسية من مبدأ أن الرعاية :  االجتماعيةالنموذج المؤسسي في الرعاية  -2
ببرامجها وأنشطتها حق ووظيفة ، وتري من حيث الحق أنها للفرد في إشباع  االجتماعية

 احتياجاته األساسية.
 :ثانيا  : مفهوم الضمان االجتماعي
تعريف جامع  إيجادي قريب العهد جدا مما جعل الصعوبة في موضوع الضمان االجتماع
 ضوءيوضح تعريف عام على  أنادراك مفهوم هذا الضمان  ألجلوشامل له ، ولكن مع الضروري 

التي يهدف اليها .  لقد ظهر تعبير الضمان االجتماعي  واألغراضالمتعلقة به  واألبحاثالتشريعات 
قانون  األمريكيةم وذلك حينما اصدر مشرع الواليات المتحدة 1935مرة في عالم التشريع عام  ألول

المفاسد التي كانت تخل بنظام المجتمع في تلك البالد.  إصالح إلىالضمان االجتماعي الذي يهدف 
دائما في حياتهم وخاصة في حالتي البطالة والشيخوخة , ثم  األفرادومقاومة العوامل التي كانت تقلق 

ت كل أالحرب العالمية الثانية ر  نإبام 1941وفي عام  206ئة الناتجة عنها ثانيا .السي األثارمعالجة 
ضرورة كسب رضى الشعوب وخاصة الطبقة الفقيرة منها  األمريكيةمن بريطانيا والواليات المتحدة 

الذي بينت فيه المادة الخاصة )تحقيق  األطلسميثاق  أعلنتملموس ذي اثر فعال لذلك  بشيء
صادي الوثيق لكي يتحقق للجميع خير الظروف والشروط للعمل والتقدم االقتصادي . التعاون االقت

من الحاجة  نساناإلدراك الغرض منه هو تحرير إ نماا  و وحتى ذلك الوقت لم يدرك تعريف للضمان 
 والعجز والحرمان.
ل مين دخل معين يحأم: الذي عرفه بانه ت1942الضمان االجتماعي   اإلنجليزي*عرف المشروع 

وم بتغطية يق أووالشيخوخة والموت,  واإلصاباتمحل الكسب عندما ينقطع بسبب البطالة والمرض 
يكون ذلك مقرونا بالعمل  على  أنالنفقات االستثنائية التي تنجم عن الزواج والوالدة والوفاة , على 

 وقت ممكن . بأسرعحالة انقطاع الكسب  أنهاء

                                                           

 76ص صادق مهدي سعيد  . 206
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التشريعات حيث كفل الدين  أولهي  اإلسالميةلتشريعات ا إن تعريف الفقه للضمان االجتماعي:
على التكافل االجتماعي   اإلسالمللمواطن حقه وجاء بتطبيق الضمان االجتماعي في  اإلسالمي

العام وحق الجماعة في موارد الدولة ومصادر الثروة، وكانت الدولة تتدخل لحماية المصالح العامة 
ديوان في عهد الخليفة عمر بن الخطاب بهدف دفع  بإنشاءوتحقيق العدالة االجتماعية وقامت 

 لفئات الشعب المستحقة. واإلعاناتالرواتب 
العينية والنقدية على اختالف  واإلعاناتجميع تقديم الخدمات  لإلنسانالضمان االجتماعي يوفر 

  أنواعها
 ثالثا : مفهوم المعاشات : 

 اإلنجليزيبان الحكم إقانون  أولمع صدور  1904في عام  أنشئ_   اإلداريالتطور 
 أقسام منصبح أ 1956وبعد االستقالل في العام  اإلنجليزي اإلداريالمصري وكان يتبع السكرتير 

المعاشات وفوائد ما  بإدارةون الخدمة وسميت ؤ ش إداراتاصبح من  1970وزارة المالية ، وفي عام 
قائمة بذاتها تتبع لوزارة المالية وفي  المعاشات مصلحة وأصبحت، اإلداري واإلصالحبعد الخدمة 

تبعت مصلحة  1989وفي العام  أخرىمرة  اإلداري واإلصالحكانت تتبع لوزارة الخدمة  1988العام 
وزارة الرعاية والتنمية االجتماعية باعتبار المعاشات جزء من مشروع الضمان  ىإلالمعاشات 

تمت  1991وفي العام  1991للمعاشات عام  االجتماعي، وقد شهدت الوزارة قيام الصندوق القومي
 .اإلداري واإلصالحوزارة العمل  ىإلالصندوق القومي للمعاشات  إعادة

 1992ابرز سمات قانون 
من الخضوع  اءاتقواعد تسوية المعاشات والمكاف تحسين المنافع المدفوعة للمتقاعدين بتعديل -1

 م.1992في قانون سنة  16سن  إلى 1975سنة في قانون  18للقانون من سن 
 الخدمة والوفاة . أثناء واإلصابةالمنح التي تصرف للعجز  -2
 الخدمة دون التقيد بمدة خدمة معينة . أثناءسرة المتوفي ألمنح معاش  -3
 توسيع احتساب الخدمة لتشمل الخدمة غير الفعلية . -4
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 207احتساب الخدمة المعاشية في الدرجة العمالية الثالثة عشر  -5
سوداني في مجال للتشريع ال تطورًا حقيقياً والذي يعتبر  2004ة العامة لسنة ثم جاء قانون الخدم

في مجال المعاشات من خالل التعديالت  إضافيةحدث من مزايا أالضمان االجتماعي، وذلك بما 
صدر هذا  1992القوانين السابقة ، خاصة قانون معاشات الخدمة العامة لسنة  ىعل أجريتالتي 

تعديالت جوهرية في قوانين  أحداثبرز مالمح هذه المرحلة أهمة حيث كان من القانون في مرحلة م
الفعلية لتطبيق القانون من  األنظمةوتطويرها لتواكب  إصالحهاالقائمة بهدف  والتأميناتالمعاشات 

العمل التي تنقذ التعديالت التي  وأسسالمنشورات واللوائح  إلعدادقبل الصندوق القومي للمعاشات 
 تحوال جزريا في قواعد وطريقة تسوية المعاش وجملة التحويالت منها : أحدثت
 األجورتكون الزيادات المستقبلية في  أنلتسوية المعاش علي  أساسالشامل  األجراعتماد  -1

كلها من العالوة الخاضعة الستقطاب المعاش حتي تتحسن المنافع ويصبح المعاش مقاربا 
 ندوق لتقوية موقفه المالي .الص إيرادات. فضال عن زيادة  لألجر

قانون المعاشات حتي يصبح الصندوق  ىإلنقل عمل الحكومة من قانون التامين االجتماعي  -2
القومي للمعاشات منفذا لنظام معاشات الحكومة وتحويل المؤسسات والهيئات العامة التي 

 صندوق التامين االجتماعي ىإلالقطاع الخاص  أسستعمل علي 
 سنة خدمة معاشية . 20 أيسنة  12للخدمة من المعاش في  األدنىرفع الحد  -3
لقاعدة تسوية المعاش بدل عن المرتب  أساساً  األخيرةلثالثة سنوات  األجراعتماد متوسط  -4

 .  األخير
 : األتية األدواتالدراسة : استخدمت الدراسة   أدوات

 الثبات والصدق الظاهري :
ة عباراتها من حيث الصياغة ، والوضوح قام الباحث وصالحي الستبانةللتأكد من الثبات الظاهري 

محكمين  4المحاسبة عدد فيبعرض االستبانة علي عدد من المحكمين األكاديميين المتخصصين 
 .من مختلف المواقع الوظيفية والدرجات العلمية

 الثبات والصدق اإلحصائي :
                                                           

   12:00م ،الساعة 2016/  6/6مة للتخطيط  ، نائب مدير االدارة العامة للتخطيط ، الصندوق القومي للمعاشات االدارة العا  -207
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ل فرضيه والمعدل الكلي ,لك االستبانةاستخدمت الدراسة طريقة ألفا كرونباخ لقياس ثبات 
( معامالت ألفا كرونباخ والتي تقيس الثبات ومعقولية  2للفرضيات ويبين الجدول رقم )

 والوضوح واالنسجام بين فقرات االستبانة.  االستبانة
 األساليب اإلحصائية المستخدمة :

 التالية : تم إجراء التحليل اإلحصائي إلجابات عينة الدراسة باستخدام األساليب اإلحصائية
( الختبار الصدق والثبات ألسئلة االستبانة Alpha Cronbachمعامل "ألفا كرونباخ" ) -

 المستخدمة في جمع البيانات .
 علي عبارات االستبانة  أجابتهمالتكرارات والنسب المئوية لوصف أفراد الدراسة وتحديد نسب  -
 بارات االستبانة حسب درجة الموافقة الوسط الحسابي والمنوال لترتيب إجابات أفراد الدراسة لع -
 االنحراف المعياري للداللة علي كفاءة الوسط الحسابي في تمثيل مركز البيانات .  -

 مجتمع الدراسة : تكون مجتمع الدراسة من العاملين بالصندوق القومي للمعاشات.
 عينة الدراسة :

لين بالصندوق القومي تم اختيار عينة عشوائية بسيطة من مجتمع الدراسة من العام 
علي المبحوثين وتم ملء االستبانات بكل  استبانة( 100للمعاشات حيث قامت الدارسة بتوزيع عدد )

 المعلومات المطلوبة .
 ( يوضح  توزيع عينة الدراسة تبعا  للنوع: 1جدول رقم ) 

 النسبة التكرار النوع
 %65.0 65 ذكر 
 %35.0 35 أنثى

 %100 100 المجموع
،  % 65العينة كانت من الذكور حيث بلغ  أفراد(  أن  معظم 1ظ من الجدول رقم )يالح

 .اإلناث، وهذا يشير إلى الدراسة شملت الذكور اكثر من  %35 اإلناثوان 
 حسب العمر: العينة أفراد( يوضح  توزيع 2جدول رقم  ) 

 النسبة التكرار العمر
 %65.0 65 سنة 60
60-65 30 30.0% 
 %5.0 5 فاكثر 66

 %100 100 المجموع
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 أن(  الذي يوضح توزيع أفراد العينة حسب العمر ويتبين  2يالحظ من الجدول رقم  ) 
من الفئة العمرية  %30و تليها  %65سنة بنسبة بلغت  60العينة  من الفئة العمرية    أفرادمعظم 

في  األكثرة هم سن 60فئة الذكور من ال أنسنة فاكثر بحيث  66من عمر  %5سنة( و 60-65)
 .الدراسة

 حسب الحالة االجتماعية:  العينة أفراد( يوضح توزيع 3جدول ) 
 النسبة التكرار الحالة االجتماعية

 %43 43 متزوج
 9.0% 9 غير متزوج

 0 0 مطلق
 37.0% 37 ارمل

 100.0% 100 المجموع
  أنالة االجتماعية  ويتبين (  الذي يوضح توزيع أفراد العينة حسب الح3يالحظ من الجدول رقم  ) 
 % 37غير متزوجين و %9و المأخوذةفي العينة  األكثروهم    %43المتزوجون بلغت نسبتهم  

العينة المبحوثة من  أفرادغلب أن. ومن خالل هذه النسب يتضح أن و مطلق ال يوجدمل بينما ار أ
( نظرًا  واألراملوجين ز ) المت ىإلالتركيز على تقديم الخدمات  أنالمتزوجين واألرامل وهذا يدل على 

 ألنهم األكثر تأثيرًا باألوضاع االقتصادية وبالتالي يجب تقديم خدمات الرعاية االجتماعية لهم.
 حسب الوظيفة: العينة أفراد( يوضح  توزيع  4جدول  رقم ) 

 النسبة التكرار الوظيفة 

 %57 57 موظف
 %25 25 عامل
 %18 18 أخرى

 100.0% 100 المجموع
 نسبة أن( الذي يوضح توزيع أفراد العينة حسب الوظيفة ويتبين  4يالحظ من الجدول رقم )

. مع مالحظة أن الموظفين يأخذون النسبة  %18 وأخرى،  %25، والعمال %57الموظفين بلغت  
العينة المبحوثة من العمال و الموظفين  الذين يتقاضون  أفراداألعلى ومن خالل النسب  يتبين أن 

أجور زهيدة ال تكفي بمتطلبات الحياة اليومية نظرًا لألوضاع االقتصادية المتدهورة وبالتالي يستدعي 
 توفير خدمات الرعاية االجتماعية لهم . 
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 :األسرة أفرادحسب عدد  العينة أفراد( يوضح  توزيع  5جدول رقم  )
 النسبة التكرار األسرة أفرادعدد 

1-4 37 %37.0 
5-8 11 %11.0 
9-12 43 %43.0 

 9.0% 9 أخرى
 100.0% 100 المجموع

-9يوضح توزيع أفراد العينة حسب الوظيفة السابقة وفيه الفئة ) ي(  الذ 5يالحظ من الجدول رقم )
و من خالل النسب نجد أن  %9 واألخرى، %11( 8-5، والفئة) %37(4-1، والفئة ) 43%(12

وبالتالي يزيد اإلنفاق على  %43( ويمثلون 12-9يرة )هناك نسبة عالية من المبحوثين لديهم أسر كب
على األسرة خاصة  اً كبير  اً مما يشكل عبئ ،هذا العدد الكبير من مأكل ومشرب وفي حاالت المرض

خدمات  إلى الحاجةإذا أخذنا في االعتبار تدني األجر أو المرتب الذي يتقاضاه وبالتالي تزداد 
 الرعاية االجتماعية. 

 العينة حسب نوع التقاعد: أفراديوضح توزيع   (6جدول رقم )
 النسبة التكرار نوع التقاعد

 %60.0 60 سن المعاش
 %15.0 15 معاش مبكر

 2.0% 2 عمل إصابة
 %2 2 فصل

 %1.0 1 الغاء وظيفة
 %20 20 ىأخر 

 100.0 100 المجموع
سن المعاش حيث  ان وصلو عينة الدراسة  كانت من الذي أفراد(  أن معظم 6يالحظ من الجدول رقم )

صابات الفصلوأما   %15،والمعاش المبكر%20 واألخرى، % 60بلغت  نسبة سن المعاش   وا 
وبالتالي نجد  ،سن التقاعد إلىاغلب المبحوثين وصلوا  أننجد انه من خالل النسب يتضح  %2العمل
تحمل أعباء أعمال أخرى رعاية خاصة نظرًا النهم ربما ال يستطيعون  إلىفي هذه السن يحتاجون  مانه

 لهم وألسرهم.   كسب العيش وبالتالي تأتي أهمية توفير الرعاية االجتماعية بمختلف أنواعها وكذلك وسائل
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 ( يوضح  توزيع أفراد العينة حسب الدخل:7جدول رقم  )
 النسبة التكرار الدخل الشهري

300-500 20 20.0% 
600-700 31 31.0% 
 %49.0 49 أخرى
 100.0% 100 وعالمجم

ممن ذوي  %20ألفراد العينة حسب الدخل ويتبين  أن  النسبي( أن  التوزيع 7يالحظ من الجدول رقم )
اغلب المبحوثين  أنيتضح   %49 واألخرى( 700-600من ذوي الدخل) %31( و500-300دخل )

 أني هذا يوضح ( جنيه. وبالتال1000دخلوهم متدنية حيث نجد أن نصف المبحوثين لم يتعدى دخلهم )
جة لتوفير االحتياجات المعيشية من صحة االوضع االقتصادي منخفض للمبحوثين وبالتالي تزداد الح

 وتعليم ألفراد األسرة وغيرها من االحتياجات 
 حسب خدمات الرعاية االجتماعية  العينة أفراد( يوضح  توزيع  8جدول رقم  )
 ال نعم العبارات

بالمدارس  أبناءهل لديك 
 الجامعاتو 

 25 75 التكرار
 %25.0 %75.0 النسبة

دعم من  أي األبناءهل يتلقى 
 صندوق المعاشات

 50 50 التكرار
 %50.0 %50.0 النسبة

هل تتلقى دعم اجتماعي من 
 صندوق المعاشات

 35 65 التكرار
 %35.0 %65.0 النسبة

نعم على  أجابتهمالعينة كانت  أفرادمن   %75( أن 8: يالحظ من الجدول رقم ) األوليالعبارة 
ال  أجابتهمكانت  %25العينة المبحوثة،  أما  أفراد ةغلبيأبالمدارس والجامعات وهم  أبناءلديهم  

اغلب المبحوثين  أن. عليه من خالل النسب يتضح بالمدارس والجامعات أبناءوانهم ليست لديهم 
للرعاية االجتماعية في ظل الظروف جة انا تزداد الحلديهم أبناء بالجامعات والمدارس ومن ه

 االقتصادية التي يعيشها أصحاب المعاشات.  
من العينة  اً فرد 50عم من صندوق المعاشات؟( نجد أن د أي األبناء: )هل يتلقى  العبارة الثانية

ال  أجابتهمكانت  %50فردبنسبة  50نعم على ما جاء بالعبارة، بينما ال أجابتهمكانت  %50بنسبة 
نصف المبحوثين ال يتلقون أي دعم من صندوق المعاشات  أنبالعبارة. ومن هنا يتضح  جاء ماعلى 
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النظر في الخطط واالستراتيجيات التي يطبقها الصندوق حتى تشمل جميع  إعادةومن هنا يجب 
 المعاشيين. 

 من العينة اً فرد 65هل تتلقى دعم اجتماعي من صندوق المعاشات؟( نجد أن (العبارة الثالثة
ال  أجابتهمكانت  %35بنسبة  فرداً  35نعم على ما جاء بالعبارة، بينما ال أجابتهمكانت  %65بنسبة

ال يتلقون أي دعم اجتماعي من قبل الصندوق  %35 أنبالعبارة. من هذه النسب نالحظ  ما جاء
لقومي  هنالك دعم اجتماعي مقدم من الصندوق ا أنوبالتالي هذا يؤثر على أفراد األسرة مما يعني 

 للمعاشات ، ويجب االهتمام و متابعة كافة المعاشين لتلقي الدعم االجتماعي.
 حسب المشروعات  : العينة أفراد( يوضح توزيع 9جدول رقم  )

 ال نعم العبارات
 20 80 التكرار هل تملك مشروع استثماري من صندوق المعاشات؟

 %20 %80.0 النسبة
 20 60 التكرار هل المشروع مستمر

 %20.0 %80.0 النسبة
 25 75 التكرار هل مشروعات الرعاية االجتماعية المقدمة للمعاشيين ذات فعالية

 %25.0 %75.0 النسبة
هل تملك مشروع استثماري من صندوق المعاشات؟( ، )(9يالحظ من الجدول رقم ) :العبارة األولي

فرد  20لى ما جاء بالعبارة ، بينما نعم ع أجابتهمكانت %80من العينة بنسبة  اً فرد 80نجد أن 
 ال بالعبارة . أجابتهمكانت %20بنسبة 

 أجابتهمكانت  %80من العينة بنسبة  اً فرد 60: )هل المشروع مستمر( نجد أن ال العبارة الثانية
 بالعبارة.  ما جاءال على  أجابتهمفرد كانت  20نعم على ما جاء بالعبارة ، بينما ال

فرد من  75مشروعات الرعاية االجتماعية المقدمة للمعاشيين ذات فعالية( نجد أن هل (العبارة الثالثة
فرد كانت  %15بنسبة  فرداً  15نعم على ما جاء بالعبارة، بينما ال أجابتهمكانت  %75العينة بنسبة

 بالعبارة. ما جاءال  أجابتهم
قدم مشاريع الصندوق  أنالمبحوثين يتضح  إجابات( التي جاءت من خالل (9جدول رقم 

استثمارية للمعاشيين ساعدتهم على مواجهة الظروف االقتصادية وذلك بتوفير مصادر دخل غير 
تقريبا  %20المعاش مما يساهم في تحسين األوضاع المعيشية. مع األخذ في االعتبار حوالي نسبة 
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ي تسببت في عدم وبالتالي يجب حصر هذه الفئة ومحاولة معرفة المشاكل والمعوقات الت أجابواالذين 
 تلقيهم لمشاريع استثمارية.

 ( يوضح الوسط الحسابي والمنوال 10رقم ) جدول
 االنحراف المعياري المنوال الوسط الحسابي العبارات

 0.4421 1 1.02 بالمدارس والجامعات أبناءهل لديك 
 1.0321 1 1.04 دعم من صندوق المعاشات أي األبناءهل يتلقى 

 0.8942 1 1.11 اعي من صندوق المعاشاتهل تتلقى دعم اجتم
( أن الوسط الحسابي لجميع العبارات أقل من الوسط الفرضي 10يالحظ من الجدول رقم ) 
( كما وضحنا تعني إجابة )نعم( بينما 1( وقيمة )1( كما أن المنوال )هو القيم تكرارًا( هو )1.5)

 - 1.0321( لجميع العبارات )االنحراف المعياري )انحراف العبارات عن الوسط الحسابي
هناك  أن. عليه مما سبق يتضح العينة أفراد إجابات( أقل من الواحد مما يدل على تجانس 0.4421

من قبل  صندوق المعاشات ألفراد العينة ممثلة في خدمات الصحة    اجتماعيةبرامج دعم رعاية 
 والتعليم . 

 روعات االستثمارية ( يوضح الوسط الحسابي لعبارات المش11جدول رقم )
الوسط  العبارات

 الحسابي
االنحراف  المنوال

 المعياري
 0.5423 1 1.03 هل تملك مشروع استثماري من صندوق المعاشات؟

 0.0671 1 1.01 هل المشروع مستمر
 0.7431 1 1.00 هل مشروعات الرعاية االجتماعية المقدمة للمعاشيين ذات فعالية

( 1.5( أن الوسط الحسابي للجميع العبارات أقل من الوسط الفرضي )11يالحظ من الجدول رقم  )
( كما وضحنا تعني إجابة )نعم( بينما 1( وقيمة )1تكرارًا( هو ) األكثركما أن المنوال )هو القيم 

( 0.5423 -0.0671االنحراف المعياري )انحراف العبارات عن الوسط الحسابي( لجميع العبارات )
هناك برامج  أنالعينة . عليه مما سبق يتضح  أفراد إجاباتدل على تجانس أقل من الواحد مما ي

 ممثلة في خدمات الصحة والتعليم .من قبل  صندوق المعاشات ألفراد العينة    اجتماعيةدعم رعاية 
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 الخاتمة: 
د للعاملين بالدولة عن االجتماعييعتبر الصندوق القومي للمعاشات أول نظام معاشي لنظام الضمان 

تعرضهم لمخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة أو فقدان الدخل ألي سبب من األسباب األخرى ، ونجد 
من المشكالت االجتماعية التي تحدث للعمال أثناء الخدمة وبعد انتهاء مدة الخدمة )المعاش(  اً كثير 

ناجمة في قلة والتي تتطلب توفير بعض برامج الرعاية والضمان االجتماعي لتالفي تلك المشكالت ال
قيمة المعاش ومتطلبات الحياة اليومية، ومشكالت الفقر ومحدودية الدخل والتي تواجه الكثير من 
العمال ، وتأتي أهمية الدراسة لمناقشة موضوع فعالية مشروعات الرعاية االجتماعية في تحقيق 

المشروعات التي تقدمها التعرف على  ىإلالتنمية االجتماعية للمعاشيين بوالية نهر النيل ، وتهدف 
الرعاية االجتماعية للمعاشيين والوقوف على األوضاع االجتماعية واالقتصادية لفئات المعاشيين 
بوالية نهر النيل ، والكشف عن مدى رضا المستفيدين ) للمعاشيين ( من برامج الرعاية االجتماعية، 

لهذا يجب تركيز تقديم الخدمات  أن معظم أفراد العينة متزوجين وأرامل و توصلت الدراسة إلى
من أفراد العينة  %25االجتماعية لهم ألنهم أكثر تأثيرًا باألوضاع االقتصادية وكذلك  أن نسبة 

لبية أفراد المبحوثة من العمال يتقاضون أجور بسيطة ال تكفي متطلبات الحياة اليومية ،  وأن أغ
مما  االحتياجاتيتقاضونه ال يكفي لسد ن وهذا يؤكد أن المعاش الذي العينة المبحوثة موظفو 

في أفراد العينة المبحوث لديهم  %75أضطرهم إلي ممارسة أعمال أخرى بعد المعاش، و أن نسبة 
في ظل الظروف االقتصادية التي  االجتماعيةللرعاية  الحاجةأبناء بالمدراس والجامعات لذلك تزداد 

يادة قيمة المعاش حتى يتناسب مع بزالدراسة  من خالل النتائج توصييعيشها  أصحاب المعاشات و 
احتياجات المعاشيين التي ازدادت بصورة كبيرة نظرًا لألوضاع االقتصادية بزيادة أسعار السلع 
والخدمات بصورة كبيرة ، تطوير الخطط والمشاريع التي يقوم بها صندوق المعاشات حتى يتسنى له 

العديد من البحوث والدراسات في مجال المعاشات خاصة  القيام بدوره تجاه المعاشيين و كذلك إجراء
 البحوث المرتبطة بالحاالت النفسية للمعاشين.

 النتائج:
 توصلت الدراسة إلي النتائج اآلتية:

/ أن معظم أفراد العينة متزوجين وأرامل لهذا يجب تركيز تقديم الخدمات االجتماعية لهم ألنهم 1
 ة.أكثر تأثيرًا باألوضاع االقتصادي

من أفراد العينة المبحوثة من العمال يتقاضون أجور بسيطة ال تكفي  %25/ أن نسبة 2
 متطلبات الحياة اليومية.
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/ أن أغلبية أفراد العينة المبحوثة موظفين وهذا يؤكد أن المعاش الذي يتقاضونه ال يكفي لسد 3
 مما أضطرهم إلي ممارسة أعمال أخرى بعد المعاش. االحتياجات

من أفراد العينة المبحوثة وصلوا سن التقاعد اإلجباري ونجد أنهم في هذه  %60بة / أن نس4
السن يحتاجون رعاية خاصة وال يستطيعون تحمل أعباء أعمال أخرى لذلك يجب توفر الرعاية 

 لهم وألسرهم. االجتماعية
 الحاجةزداد في أفراد العينة المبحوث لديهم أبناء بالمدراس والجامعات لذلك ت %75/ أن نسبة 5

 في ظل الظروف االقتصادية التي يعيشها  أصحاب المعاشات. االجتماعيةللرعاية 
 :  التوصيات 
 من خالل النتائج التي توصل اليها البحث نوصي باآلتي :  

زيادة قيمة المعاش حتى يتناسب مع احتياجات المعاشيين التي ازدادت بصورة كبيرة نظرًا  -1
 ة أسعار السلع والخدمات بصورة كبيرة.لألوضاع االقتصادية بزياد

 كأنشاءاالهتمام بخدمات الرعاية االجتماعية ذات األولوية مثل توفير مساعدات تعليمية   -2
مدارس خاصة بالمعاشيين يتكفل بها صندوق المعاشيين ودعم المتوفقين من أبناء المعاشيين 

 في الجامعات .
ع االقتصادية بصورة ميدانية وبالتالي الحصر الدقيق للمعاشيين والتعرف على األوضا  -3

 معرفة احتياجات كل معاشي على حدة.
تغطي كل المعاشيين وتوفير  تيالزيادة السعة للمشاريع االستثمارية التي يقوم بها الصندوق   -4

 المشاريع المناسبة لكل معاشي .
لذا يجب  التركيز على المعاشيين الذين لديهم أسر كبيرة وذلك ألن لديهم أعباء معيشية -5

 االهتمام ومراعاة األسرة الكبيرة وتقديم خدمات الرعاية االجتماعية المختلفة. 
تطوير الخطط والمشاريع التي يقوم بها صندوق المعاشات حتى بتسنى له القيام بدوره تجاه   -6

 المعاشيين. 
ت إجراء العديد من البحوث والدراسات في مجال المعاشات خاصة البحوث المرتبطة بالحاال -7

 النفسية للمعاشين.
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 المراجع والمصادر 
 القرآن الكريم واألحاديث 

 (60/ سورة التوبة ، اآلية )1
 (.105/سورة التوبة ن اآلية )2
 (.215/ سورة البقرة ، اآلية )3

 :الكتب  والرسائل الجامعية 
 / صادق مهدي سعيد  , الضمان االجتماعي , دراسة مقارنة , د.ن ، د.ت.1
 .1983،  اإلسكندريةمحمد, علم االجتماع والمنهج العلمي, دار المعرفة الجامعية ،  / محمد علي2
/غريب محمد سيد أحمد، تصميم وتنفيذ البحث االجتماعي.، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 3

 م .2007
الضمان االجتماعي في تخفيف حدة الفقر وسط المعاشيين ،  تدور مؤسسا/ محمد عبد اهلل آدم ،4
 م.2013في تنمية المجتمع ، جامعة النيلين  رالماجستيحث تكميلي لنيل درجة ب
/ نزار محمد احمد علي: الضمان االجتماعي في السودان ،دراسة مقارنة بين نظامي التامين 5

 م.2005االجتماعي ونظام المعاشات، ماجستير، جامعة النيلين ، 
معاش الخدمة المدنية والتأمين االجتماعي في عبد الرحيم محمد عثمان، دور اتحادات ال امنه/ 6

رعاية المعاشيين، دراسة بالتطبيق على عينة في المعاشيين بوالية الخرطوم ، رسالة دكتوراة ، جامعة 
 م.2010امدرمان االسالمية، دكتوراة غير منشورة، 

الماجستير  / سمية الهادي مبروك، االوضاع االجتماعية واالقتصادية ، بحث تكميلي لنيل درجة7
 م.2013النيلين،   المجتمع جامعةفي تنمية 

في رعاية المسنين واثرهم في تنمية المجتمع المحلي )وحدة  األسرة/ سلمى صديق محمد ، دور 8
 م 2008الكالكلة القبة ( ، رسالة ماجستير في تنمية المجتمع ،جامعة النيلين 

  األنترنت
1 -http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/126838 

2- www.wikipedia.com 
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 ةـفات في البـالغأسلــوب االلت 

 د. عواطف أحمد علي إدريس
 األستاذ المساعد بكلية التربية جامعة وادي النيل

 الـمـــلـــخــص 
سلوب االلتفات   في البالغة العربية وهي عبارة عن بحث مختصر جاء فيه جاءت الدراسة حول أ   

تناول مفهوم االلتفات في اللغة وفي اصطالح علماء البالغة ، كذلك توضيح الشروط التي يتم بها 
الدراسة نماذج وشواهد من القرآن الكريم والشعر العربي لصور االلتفات  تتضمنااللتفات، كما 
أهداف الدراسة في . واهم (بين طرق الكالم الثالث )التكلم ــ الخطاب ــ الغيبة المتعددة والتنقل

توضيح ومقارنة أراء العلماء   التعريف بمفهوم االلتفات وبيان مالمحه األصلية وأبعاده في اللغة.
ن حول طرق االلتفات. الكشف عن الجوانب الجمالية والفوائد البالغية ألسلوب. االلتفات وما يحققه م

االقتصاد واإليجاز في التعبير. تذوق أسرار البالغة وبالغة القرآن الكريم. التمييز بين الجيد والرديء 
واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي لنصوص األدب من كالم العرب شعرًا ونثرًا . 

         والقرآن الكريم . 
  Abstract 

 The study included the method of paying attention in Arabic 

rhetoric, which is a brief research, which dealt with the concept of attention 

in language and in the terminology of the scholars of rhetoric, as well as 

clarifying the conditions that are observed. The study also includes examples 

and examples of the Holy Quran and Arabic poetry for the pictures of 

multiple attention and mobility between speech methods The three (speaking 

speech backbiting).  The objectives of the study are: Definition of the 

concept of attention and an indication of its original features and its 

dimensions in the language. Clarification and comparison of the views of 

scientists on ways to pay attention.. Disclosure of the aesthetic aspects and 

rhetorical benefits of the method of attention and the achievement of the 

economy and the shortness of expression.. Tasting the secrets of rhetoric and 

eloquence of the Holy Quran. Distinguish between good and bad from the 

words of the Arabs poetry and prose. The study was based on the analytical 

descriptive method of the texts of literature and the Holy Quran.           
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 المـقــدمـــة 
األمين المرسل بالكتاب المبين رحمة وهدى  ىلمين والصالة والسالم على المصطفالحمد هلل رب العا

 للعالمين.  
انت قد استوقفتني خالل تدريسي لطالب اللغة العربية أن االصطالحات البالغية منذ نشأتها ك       

غير مستقرة أو محددة وتعرضت ظاهرة االلتفات مثل غيرها من الظواهر البالغية لغير قليل من 
جل العلوم وبه تعرف أالخالف حول مفهومها ووظيفـتها الفـنية. ولما كان علم البالغة العربية من 

تمام بااللتفات أسرار اللغة العربية وتكشف عن وجوه اإلعجاز في نظم القران الكريم ولهذا كان االه
 واستجالء بعض ما يحدثـه في ذلك البيان الخالد من قيم وأسرار.

 :           اآلتيواعتمد منهج الدراسة على االستقراء والتحليل وتتمثل أهداف الدراسة في  
 :  تعريف مفهوم االلتفات وبيان مالمحه وأبعاده األصيلة.أوال 

 .ومقارنتها هثانيا: توضيح ومقارنة أراء العلماء حول
 ثالثا : الكشف عن الجوانب الجمالية والفوائد البالغية ألسلوب االلتفات في البالغة العربية .                              

أما مصادر الدراسة تتمثل في كتب علوم البالغة ومصادرها األولى وآراء العلماء القدامى واني 
 إليه من غاية واهلل أسال القبول . ألرجو أن أكون قد وفقت في بلوغ ما سعيت

 تعريف االلتفات في اللغة :
: )لفت وجهه عن القوم :صرفه والتفت التفاتا . وتلفت إلى الشيء والتفت إليه  (208)قال ابن منظور 

 : صرف وجهه إليه , قال:                                
 حيث ما أتلفتيالحظني من     أرى الموت , بين السيف والنطع , كامنا
أمر بترك االلتفات, لئال يرى عظيم ما ينزل بهم  (209)وقوله تعالى:  "وال يلتفت منكم أحد إال امرأتك"

      من العذاب.      

                                                           

 ابن منظور ـــ   لسان العرب ــ   مادة لفت 208
 (                                     81سورة هود اآلية ) (209)
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وفي الحديث في صفته , صلى اهلل عليه وسلم : " فإذا التفت , التفت جميعا " أراد أنه ال يسابق  
نما يفعل ذلك الطائش الخفيف ,  النظر ,وقيل :ال يلوي عنقه  يمنة ويسرة إذا نظر إلى الشيء , وا 

 ولكن كان يقبل جميعا ويدبر جميعا .      
واللفت: اللي , ولفته يلفته لفتا : لواه على غير وجهه . ولفته عن الشيء : صرفه . وذكر   

, أي لتصرفنا  , اللفت الصرف(210)وجدنا عليه آباءنا ."الفراء في قوله تعالى : "أجئتنا لتلفتنا عما 
 نا. وأصل اللفت: لي الشيء عن الطريقة المستقيمة.     ؤ عما كان عليه آبا

 -ات في اصطالح البـالغـيـيـن :تعريف االلتـــــف
في تعريف االلتفات بأنه التغيير في التعبير الكالمي من اتجاه إلى آخر  (211)ذكر السكاكي 
والغيبة(. ومن االلتفات وفق رأي السكاكي  –لخطاب وا –التكلم ن جهات أو طرق الكالم الثالث : )م

 قول البوصيري في بردته يخاطب نفسه :             
 مزجت دمعا جرى من مقلة بدم     أمن تذكر جيران بذي سلم

هو )) أن يكون الشاعر آخذا في معنى ثم يعرض له غيره فيعدل عن  (212)وااللتفات عند ابن رشيق
 :  (213)به , ثم يعود إلى األول من غير أن يخل في شيء, كقول كثيراألول إلى الثاني فيأتي 
 لو أن الباخلين , وأنت منهم ,    رأوك تعلموا  منك المطاال 

فقوله: "أنت منهم" اعتراض كالم في كالم , قال ذلك ابن المعتز , وجعله بابا على حدته بعد باب  
 .(214)االلتفات وسائر الناس يجمع بينهما

 : (216): االلتفات في قول جرير (215)يقال األصمع
 أتنسى إذ  تودعنا سليمى         بعود بشامة , سقي البشام

                                                           

 (78سورة يونس اآلية ) (210)
 (504السكاكي ــ مفتاح العلوم ــ  ص) (211)
                        (         98ــ ص) 2ابن رشيق ــ العمدة ــ ج (212)
 (           116كثير عزة ــ ديوانه ــ تحقيق إحسان عباس ــ ص) (213)
   (102ــ ص) 2ابن رشيق ــ العمدة ــ ج (214)
    (              108ــ ص) 2ابن رشيق ــ العمدة ــ ج (215)
 (                                75ديوان جرير ــ إيليا الحاوي ــ ص) (216)
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ثم قال: أما تراه مقبال على شعره, إذ التفت إلى البشام فدعا له. وعرف ابن المعتز االلتفات  
وتال قوله  هو انصراف المتكلم من األخبار إلى المخاطبة ومن المخاطبة إلى األخبار ,: )((217)بقوله

َمْوُج َحتَّى ِإَذا ُكنُتْم ِفي اْلُفْلِك َوَجَرْيَن ِبِهم ِبِريٍح َطيَِّبٍة َوَفِرُحوْا ِبَها َجاءْتَها ِريٌح َعاِصٌف َوَجاءُهُم الْ " تعالى:
نَجْيتََنا ِمْن َهـِذِه َلَنُكوَننِّ ِمَن ِمن ُكلِّ َمَكاٍن َوَظنُّوْا َأنَُّهْم ُأِحيَط ِبِهْم َدَعُوْا الّلَه ُمْخِلِصيَن َلُه الدِّيَن َلِئْن أَ 

نما فعل ذلك لفائدة هي أنه ذكر  (218)الشَّاِكِريَن" هنا صرف اهلل الكالم من الخطاب إلي الغيبة وا 
لغيرهم حالهم ليعجبهم منها كالمخبر لهم , ويستدعي منهم اإلنكار عليهم والتقبيح ؛ ولو قال حتى إذا 

ٍح طيبة وفرحتم بها , وساق الخطاب معهم إلي آخر اآلية لفاتت تلك كنتم في الفلك وجرينا بكم بري
 الفائدة التي أنتجها خطاب الغيبة .    

ن وهو عنده يأتي يالعشر  وفي كتاب الصناعتين ألبي هالل العسكري جعل االلتفات في الفصل     
 , فواحد :  (219)في ضربين

ليه فيذكره بغير ما تقدم ذكره د أن يجاوزه يلتفت إأن يفرغ المتكلم من المعنى , فإذا ظننت أنه يري  
 . به

 واستشهد بقول جرير:                                                                    
 طرب الحمام بذي األراك فشاقني      ال زلت في غلل وأيك ناضر

 فالتفت إلى الحمام فدعا له.   
عر آخذًا في معنى وكأنه يعترضه شك أو ظن أنه رادًا يرد قوله ، والضرب اآلخر : أن يكون الشا 

أو سائاًل يسأله عن سببه، فيعود راجعًا إلى ما قدمه ، فإما أن يؤكده، أو يذكر سببه، أو يزيل الشك 
   -عنه ، ومثاله قول المعطل الهذلي :

 تبين صالة الحرب منا  ومنهم       إذا ما التقينا والمسالم بادن
له: والمسالم بادن  رجوع من المعنى الذي قدمه , حتى يبين , أن عالمة صالة الحرب من فقو  

 غيرهم أن المسالم بادن , والمحارب ضامر .    

                                                           

 (           89ابن المعتز ــ البديع ــ ص) (217)
 (22سورة يونس ــ اآلية ) (218)
 (210أبو هالل العسكري ــ الصناعتين ــ ص) (219)
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 :   (220)وأنشدوا في االلتفات لبعض العرب
 فظلوا بيوم دع أخاك بمثله       على مشرع يروى ولما يصرد

                                                     فقوله :) دع أخاك بمثله ( التفات مليح . 
 وقال عوف بن محلم لعبد اهلل بن طاهر :

 إن الثمــــــانـيـــــن وبلــغتــها           قد أحوجت سمعي إلى ترجمان
فقوله )بلغتها ( التفات , وقد عده جماعة من الناس تتميما , وااللتفات أشكل وأولى بمعناه.   وأنشد 

 :  (221)بن المعتز قول جريرا
 طرب الحمام  بذي األراك فهاجني         الزلت في غلٍل وأيٍك ناضر

ال فهو اعتراض كالم في كالم.    لم يعد ابن المعتز االلتفات إال ما كان من هذا النوع , وا 
  شروط االلتفات :

لى صيغة أخرى من هذه لما كان االلتفات هو االنتقال من صيغة التكلم أو الخطاب أو الغيبة إ 
الصيغ  بشرط أن يكون الضمير المنتقل إليه عائدا في نفس األمر إلى المتلفت إليه , بمعنى أن 

 يعود الضمير التالي على نفس الشيء الذي عاد إليه الضمير األول.
وما يقرب من االلتفات التنقل بين الماضي والمضارع واألمر وهو من الخروج عن مقتضى          

:" ِإنَّ الّلَه َفاِلُق (222)لظاهر ويلحق به التنقل بين الفعل واسم الفاعل واسم المفعول , مثل قوله تعالىا
 ".اْلَحبِّ َوالنََّوى ُيْخِرُج اْلَحيَّ ِمَن اْلَميِِّت َوُمْخِرُج اْلَميِِّت ِمَن اْلَحيِّ َذِلُكُم الّلُه َفَأنَّى ُتْؤَفُكونَ 

يع من هذا القبيل يالحظ  فيه خروج الكالم عن مقتضى الظاهر , ويلحق به أيضا كل تنو        
َراَط الُمسَتِقيَم} { ِصَراَط الَِّذيَن َأنَعمَت َعَليِهْم َغيِر 6مثل قوله تعالى في سورة الفاتحة: "اهِدَنــــا الصِّ

الِّيَن}الَمغُضوِب َعَليهِ   .  { "7ْم واََل الضَّ
اللطائف النفسية , وقد تكرر في القرآن الكريم استخدامه وله  وااللتفات من األساليب البالغية ذات 

 فيه أمثلة كثيرة . 

                                                           

    (              92ابن المعتز ــ البديع ــ ص) (220)
 المصدر السابق نفسه                             (221)
 ( 95سورة األنعام ــ اآلية ) (222)
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  -نماذج وأمثلة لصور االلتفات :
: من أمثلة االنتقال من التكلم إلى الخطاب : ما جاء في قوله تعالى في سورة يس : " َوَجاء ِمْن أوالً 

{ اتَِّبُعوا َمن الَّ َيْسَأُلُكْم َأْجرًا َوُهم 20اتَِّبُعوا اْلُمْرَسِليَن} َأْقَصى اْلَمِديَنِة َرُجٌل َيْسَعى َقاَل َيا َقْومِ 
َلْيِه ُتْرَجُعوَن}21مُّْهَتُدوَن} { َأَأتَِّخُذ ِمن ُدوِنِه آِلَهًة ِإن ُيِرْدِن الرَّْحَمن 22{ َوَما ِلي اَل َأْعُبُد الَِّذي َفَطَرِني َواِ 

 { " . 23ْم َشْيئًا واََل ُينِقُذوِن}ِبُضرٍّ الَّ ُتْغِن َعنِّي َشَفاَعُتهُ 
ليه ترجعون "          انتقل من التكلم إلى الخطاب " ومالي ال أعبد الذي فطرني " وخاطبهم : " وا 

ليه أرجع يوم الدين , كما يرجع سائر الناس وأنطبهم مع أن مقتضى الظاهر أن يقولفخا . تم منهم: وا 
مباشر أنهم كان عليهم أن يؤمنوا كما آمن هو, ألنهم فأوجز في العبارة وأشعرهم بأسلوب غير 

 يرجعون إليه يوم الدين, وسيحاسبهم ويجازيهم على أعمالهم.
من صور االلتفات االنتقال من التكلم إلى الغيبة من ذلك قوله تعالى في سورة الكوثر : " ِإنَّا  -ثانيًا :

{". فقد جاء الكالم أوال على طريقة 3{ ِإنَّ َشاِنَئَك ُهَو اأْلَْبَتُر}2َحْر}{ َفَصلِّ ِلَربَِّك َوانْ 1َأْعَطْيَناَك اْلَكْوَثَر}
" فصل لربك " ولم يقل : فصل  التكلم: " إنا أعطيناك " ثم انتقل إلى أسلوب الحديث عن الغائب:

 .لنا
مع والحكمة من هذا االلتفات التذكير بحق اهلل تعالى المنعم على عباده في أن يعبدوه ويصلوا له 

 اإليجاز في القول.
ِه كذلك قوله تعالى في سورة الزمر: " ُقْل َيا ِعَباِدَي الَِّذيَن َأْسَرُفوا َعَلى َأنُفِسِهْم اَل تَْقَنُطوا ِمن رَّْحَمِة اللَّ 

 . (223)ِإنَّ اللََّه َيْغِفُر الذُُّنوَب َجِميعًا ِإنَُّه ُهَو اْلَغُفوُر الرَِّحيُم"
 التعبير: ال تقنطوا من رحمتي إني أغفر الذنوب جميعا . مقتضى الظاهر أن يأتي   

 :(224)ثالثًا : ومن أمثلة االنتقال من الخطاب إلى التكلم قول علقمة بن عبدة
 طحا بك قلب في الحسان طروب       بعيد الشباب عصر حان مشيب

      يـكـلـفني ليلى   وقـد  شـط وليـهـا        وعادت عــواد بيننـــا وخــطوب    

                                                           

    (              53سورة الزمر ــ اآلية ) (223)
    (                             110المرزباني ــ معجم الشعراء ــ ص) (224)
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بدأ يتحدث عن نفسه بأسلوب الخطاب في البيت األول مجردا من نفسه مخاطبا قائال : " طحا بك  
قلب ", أي ذهب بك وأتلفك , وانتقل إلى أسلوب التكلم في الحديث عن نفسه في البيت الثاني : " 

 يكلفني ليلى وقد شط وليها " أي يكلفني حب ليلى وقد بعد قربها .
( : " 22أمثلة االنتقال من الخطاب إلى الغيبة قوله عز وجل في سورة يونس اآلية )رابعًا : من    

ِرُحوْا ِبَها َجاءْتَها ُهَو الَِّذي ُيَسيُِّرُكْم ِفي اْلَبرِّ َواْلَبْحِر َحتَّى ِإَذا ُكنُتْم ِفي اْلُفْلِك َوَجَرْيَن ِبِهم ِبِريٍح َطيَِّبٍة َوفَ 
:" هو الذي ن الكالم جاريا على أسلوب الخطابْوُج ِمن ُكلِّ َمَكاٍن ...."  كاِريٌح َعاِصٌف َوَجاءُهُم اْلمَ 

يسيركم في البر والبحر " وبعد ذلك انتقل إلى الحديث عن الغائب " وجرين بهم بريح طيبة ...." .                 
( : " 9طر اآلية )خامسًا: ومن أمثلة االنتقال من الغيبة إلى التكلم من ذلك قوله تعالى في سورة فا

َياَح َفتُِثيُر َسَحابًا َفُسْقَناُه ِإَلى َبَلٍد مَّيٍِّت َفَأْحَيْيَنا ِبِه اأْلَْرَض َبْعدَ   َمْوِتَها َكَذِلَك َواللَُّه الَِّذي َأْرَسَل الرِّ
 { " . 9النُُّشوُر}

ح فتثير سحابا " الكالم في صدر اآلية جار وفق أسلوب الحديث عن الغائب " واهلل الذي أرسل الريا
                     وبعد ذلك انتقل إلى أسلوب التكلم  " فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به األرض بعد موتها " .                                         

وفائدة هذا االلتفات إيقاظ األذهان في منة اهلل على عباده الذي يقدر أسباب رزقهم ويسوقها لهم , 
لتفكر في مظهر من مظاهر قدرته التي يحيي بها األرض الميتة , الذي  يشبهه بإحياء الموتى يوم ول

 القيامة .   
 : (225)أيضًا من ذلك قول المخبل السعدي في مطلع مفضليته

 ذ كر الرباب* وذكرها سقم     فصبا* وليس لمن صبا حلم
ذا ألم خيـــالها طرفـــت*      عيني فمـاء شـؤونهـا  * سجم *وا 

 كاللؤلؤ المسجور* أغفل في     سـلك النــظام مكانـه  النـظم
في البيت األول اتبع في الحديث عن نفسه أسلوب الحديث عن الغائب . وفي البيت الثاني  التفت  

 من الغيبة فتحدث عن نفسه بأسلوب حكيم ليدل على أنه هو المقصود في البيت األول .    
 الرباب : اسم محبوبته , صبا : حّن ومال 

                                                           

 (78المفضل الضبي ــ المفضليات ــ  ص) (225)
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 طرفت عيني : تحرك جفناها , شؤون العين : مجاري الدمع 
 سجم : سائل يتصبب , اللؤلؤ المسجور : المحمي . 

  -من فوائد االلتفات :
جه الفائدة األولى : فنية التنويع في العبارة المثير النتباه المتلقي , والباعث لنشاطه في استقبال ما يو 

 له من كالم واإلصغاء إليه , والتفكير فيه . 
 . : االقتصاد واإليجاز في التعبيرالفائدة الثانية
: إفادة معنى تتضمنه العبارة التي حصل االلتفات إليها وهذا المعنى ال يستفاد إذا جرى الفائدة الثالثة

 القول وفق مقتضى الظاهر. 
ر مباشر. ومعلوم أن الطرق غير المباشرة تكون أكثر تأثيرًا الفائدة الرابعة: التلميح بالقول بطريق غي

 من الطرق المباشرة حينما تقتضي أحوال المتلقين ذلك. 
الفائدة الخامسة: إشعار المقصودين بالكالم بأنهم محل اهتمام المتكلم ويظهر هذا في النصوص 

 وأشباههم .  القرآنية الموجهة لجميع الناس , وفي خطب الملوك والرؤساء والوعاظ 
والخالصة أن االلتفات مظهر من مظاهر شجاعة العربية وقدرتها على تفتيق الكالم وتثقيفه         

ير به على القارئين والذهاب به إلى حيث يريد مرسل األدب منه وله من إيصال فكره ووجدانه والتأث
ي من النحِو والبالغة , ومن ذوق واألديب حرٌّ في ما يريد ما دام عنده من الرصيد الكافوالسامعين . 

العربية وحسنها . واللغة معه معطاء مطواع يمضي بها في طريق اإلفراد , ثم يبدو له فيغير اتجاهه 
سبيل  ىنه إلأن يقطع جزءًا منه , فيرجع ع ىسبيل الغيبة إلإلي طريق التثنية أو الجمع , ويسلك 

لدروب , ولغته الشجاعة معه, ال تتخلى عنه وال وهكذا يقتحم األديب مختلف االخطاب أو التكلم . 
 وجهته الجديدة لتمنحه الحكمة وفصل الخطاب .               ىتخذله , بل تسبقه إل

                      الخاتمة ونتائج الدراسة
الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات وبعد فإن أسلوب االلتفات في البالغة يحتاج إلي المزيد من 

واالقتصاد في التعبير والتنقل بين طرق  اإليجازالهتمام والدراسات وذلك ألهميته الكبيرة في تحقيق ا
 الكالم .
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 .أهم نتائج البحث تكمن في االتي: 
 .يعد االلتفات في البالغة ظاهرة وفن من فنون البديع ومن أكثر الظواهر .1
 شعر العربي. البالغية  ترددًا وأوسعها انتشارًا في القرآن الكريم وال .2
التي تطورت  شارك علماء البديع والنقاد في وضع المصطلحات البالغية بفضل الدراسات .3

 حديثًا ، وأتاحت للنقد األدبي والبالغي الشيء الكثير.
 جمعت الدراسة كل ما يتصل بااللتفات من كتب البالغة وأراء العلماء  .4
 .وشروطه مع ذكر النماذج والشواهد الستجالء مفهومه .5
 ف الجوانب الجمالية ألسلوب االلتفات ال سيما في القرآن الكريم.كش .6
 توضيح الفوائد الكثيرة من خالل التنويع في العبارة واالقتصاد في الكالم .  .7
 أسلوب االلتفات يحتاج إليه صناع الكالم وأهل البالغة.   .8
ثقيفه والذهاب به وت لعربية وقدرتها على تفتيق الكالميعد االلتفات من مظاهر شجاعة اللغة ا .9

 .معانيه الي حيث يريد األديب ويمنحه الحرية الكاملة في إيصال
 قائمة المصادر والمراجع 

 القران الكريم.  -1
 م. 1963الباقالني: أبوبكر محمد بن الطيب ـ إعجاز القران ـ تحقيق أحمد صقر دار المعارف   -2
هارون ــ القاهرة يق وشرح عبد السالم الجاحظ: أبو عثمان عمرو بن بحر ــ البيان والتبيين ــ تحق -3

 .م1985ــ  5ــ ط
الجرجاني: عبد القادر الجرجاني ــأسرار البالغة ــ شرح محمد عبد المنعم خفاجي ــ دار الجيل ــ   -4

 م.1991بيروت 
جرير بن عطية الخطفي ــ ديوانه ــ شرح إيليا الحاوي ــ دار الكتاب اللبناني ــ الطبعة األولى  -5

 م. 1982
بن رشيق القيرواني: أبو علي الحسن بن رشيق ــ العمدة في محاسن الشعر وآدابه ــ دار الجيل ــ ا -6

 م. 1981 5بيروت ــ ط
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 : أبو يعقوب بن يوسف ــ مفتاح العلوم ــ منشورات المكتبة العلمية.السكاكي -7
 الضبي: المفضل بن محمد الضبي ــ المفضليات ــ دار المثنى ــ بغداد.  -8
أبو هالل الحسن بن عبد اهلل بن سهل ــ كتاب الصناعتين ــ ضبط مفيد قميحة ــ دار العسكري :  -9

 .م1980العلمي  الكتب
 أبو العباس عبد اهلل بن المعتز ــ  البديع ــ تحقيق محمد عبد المنعم ــ دار الجيل ــ بيروت -10

   . م1990
 .ـ تحقيق كمال مصطفيأبو الفرج : قدامة بن جعفر ــ نقد الشعرــ مكتبة الخانجي بمصر ـ -11
 م 1960المرزباني _ معجم الشعراء تحقيق عبد الستار أحمد ـ دار إحياء الكتب  -12
ابن منظور: أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرمــ لسان العربــ دار صادر ــ بيروت  -13

 هـ   1410
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 سيأثر إعادة الطالب المتحان الشهادة السودانية على تحصيله الدرا
 أ.أميرة التجاني مدثر الحجاز

 النيل محاضر بكلية الهندسة والتقنية جامعة وادي
 :مستخلص
ثر إعادة الطالب المتحانات الشهادة السودانية على التحصيل أالدراسة التعرف على حاولت 

وقد اعتمدت الدراسة على منهج المسح الميداني  ،الدراسي. ))من خالل أخذ وجهات نظر الطالب
وكان من ابرز نتائج البحث كشفت الدارسة عن استقالل  ،ما االستبانة أداة لجمع المعلوماتمستخد

النسبة ترجع  فيالتحصيل األكاديمي عن عدد مرات الجلوس المتحان الشهادة السودانية والفروق 
 لعامل الصدفة((.

Abstract 

 In this study the researcher attempts to identify the effect of resetting 

Sudanese certificate examinations on the students’ performance (Through 

students' view point and this study based on questionnaire as a tool for 

collecting data, and the most important finding of the study that there is no 

relationship between resetting Sudanese certificate examinations and the 

academic performance and the distribution of the proportion just relate to 

incidentally factor). 

 المقدمة:
غالبًا ما تكون نتائج التحصيل الدراسي التي يحصل عليها الطالب مؤشرًا هامًا يعطينا صورة سلبية 

 باعتباره سبيال إلي تحقيق الذات وتقديرها. ابيةإيجأو 
تكرار الجلوس المتحان  فيأنظار الباحثة لكشف النقاب عن العوامل المؤثرة  اتجهتومن هنا 

التحصيل على أن يحقق طالب الشهادة  ىها تأثيرًا فاعاًل للرفع من مستو ل أنالشهادة التي نفترض 
ولية اتجاه مستقبله الدراسي ؤ لإلحساس بالمس اً كبير  اً در السودانية طموحاته وذلك ألدراك الطالب ق

 إليالنهاية  فيوشحذ قدرات ألنها بطبيعتها تقود به  استعدادوما يطلبه ذلك المستقبل من  ،والمهني
 مؤسسات التعليم العالي أو الحياة العلمية.

 -مشكلة الدراسة:
اإلعادة  أنة السودانية بحجة هل هنالك أصوات تنادي بخصم درجات من طالب اإلعادة للشهاد

 الطالب؟. ىتعمل على تحسين مستو 
 هنالك أصوات تنادي بخصم درجات من طالب اإلعادة للشهادة السودانية
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 حل المشكلة:
)) كشفت الدراسة 
عن استقالل 
التحصيل األكاديمي 

 عن عدد مرات الجلوس المتحان الشهادة السودانية((.
  -أهداف الدراسة:

الدراسي  التحصيللدراسة الستقصاء أثر تكرار الجلوس المتحان الشهادة السودانية على تهدف هذه ا
لدي طالب المرحلة الثانوية بمدينة عطبرة باإلضافة إلي طالب جامعة وادي النيل بكليتي الهندسة 

 والتربية. 
 -أهمية الدراسة:

الدراسي. وسط  التجيلنية على تهتم هذه الدراسة بتقص أثر تكرار الجلوس المتحان الشهادة السودا
فئة لها أهميتها الخاصة أال وهي فئة طالب المرحلة الثانوية باإلضافة إلي طالب الجامعة ، والتي 
تعتبرها الباحثة فئة تتمتع بقدر مناسب من الوعي بفضل ما تهيأ لها من خبرات معرفية ومستوي 

 .يمعقول من النضج العقل
 فرضيات الدراسة:

 ارسة على عدة فرضيات وهي:تقوم هذه الد
 أنثي(. –هنالك عالقة بين التحصيل الدراسي ونوع جنس الطالب )ذكر  .1
الشهادة الثانوية السودانية وعدد مرات جلوس  فيال توجد عالقة بين التحصيل الدراسي  .2

 الطالب المتحان الشهادة السودانية.
الشهادة السودانية مع تكرار  توجد عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية بين الجلوس المتحان .3

 متحان.الجلوس أل
 تحديد المصلحات والمفاهيم:

 االستبانة:
 ( وهي عبارة عن أسئلة ستوضح مشكلة معينة. سبانباألهي التسمية كما تعارف عليها الناس )
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 الشهادة السودانية:
ات الثالث يعقد امتحان عام على مستوي الدولة ، للحصول على نسبة معينة مستخلصه من السنو 

 من الدراسة الثانوية.
 -التحصيل الدراسي:

( بأنه مدى استيعاب الطالب لما تعلموه من خبرات معينه فى 1982يعرفه صالح الدين عالم ) 
مادة دراسية مقدرة ، ولقياس التحصيل بالدرجة التي يحصل عليها الطالب فى االمتحانات المدرسية 

 حتى نهاية العام. 
 

 -لدراسات السابقة:اإلطار النظري وا
 مقدمة:

ي نبذة عن التحصيل الدراسي، تعطي هذه الدراسة خلفية عن الشهادة الثانوية السودانية وتعط
 من الدراسات السابقة فى مجال الدراسة. اً تعرض عددتسثم ّ 

 * الشهادة الثانوية:
صول على ( م فى كل األقطار العربية يشترط الح2005قد أوضح د. عبد المنعم عوض الكريم )

الشهادة الثانوية للتقديم للجامعات والمعاهد العليا بعد إكمال في المتوسط أثنتي عشرة سنة مع النجاح 
 فى امتحان عام يعقد على مستوى القطر.

تجاري... (: كل األقطار العربية تشترط أن يكون تخصص  –أدبي  –* تخصص الشهادة )علمي 
التي تقدم لها الطالب مثال الكليات العلمية يصل إليها الطالب  الشهادة الثانوية مالئم لطبيعة الكلية

 حملة الشهادة الثانوية التخصص العلمي.
 * معدل العالمات )النسبة المئوية للشهادة السودانية(:

 هذا شرط أساسي للقبول فى الجامعات والمعاهد العليا فى معظم األقطار العربية.
م( بشهادة كمبردج حيث تقيم  1985م )صديق أمبدة  1938م * بدأ امتحان الشهادة السودانية عا

م . حيث تغيير نظام التقييم إلى التقييم  1969حتي عام  A 'B 'Cمواد الشهادة بالتقديرات 
م أصبح القبول يتم  1990م. سياسة القبول لمؤسسات التعليم العالي  1970بالدرجات وفى عام 

لذي يتكون من ثالث مواد تحددها الكلية المعنية ثم يتم وا (boxing)عن طريق المجموع التنافسي 
 ترتيب الطالب ترتيب تنازلي للنسبة بين مواد المجموع التنافسي.
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م واستبدل بالنسبة المئوية لسبع مواد من بينها أربعة مواد أساسية  1992ثم الغي هذا النظام فى عام 
الرياضيات باإلضافة الى أفضل ثالث مواد  –ينية التربية الد –اللغة اإلنجليزية  –وهي اللغة العربية 

 تحددها الكلية.
 -مفهوم التحصيل الدراسي:

التحصيل الدراسي من المفاهيم األساسية التي ركز عليها العلماء فى المجال التربوى، فهو عملية 
 المهارات المدرسية. ،علمية منظمة يتم خاللها اكتساب المعلومات

(: بأنه مدى استيعاب الطالب لما تعلموه من خبرات معينه فى 1982ويضيف صالح الدين عالم )
مادة دراسية مقررة لقياس التحصيل بالدرجة التي يحصل عليها الطالب فى االمتحانات المدرسية 

 حتى نهاية العام أي ما يحرزونه من درجات فى االختبارات المدرسية.
نفسيا بأنه مستوى محدد من اإلنجاز أو  ( فأنه يعرف التحصيل1975أما عبد المنعم الحفني ) 

الكفاءة أو األداء في العمل المدرسي أو األكاديمي يجرى من قبل المدرسين أو بواسطة الخبرات 
 المتقنة.

وتالحظ الباحثة أن هذا التعريف ال يفرق بين التحصيل الدراسي والتعلم المدرسي ويعتبرهما شيئًا 
 واحدًا.

 الدراسات السابقة:
الدراسات التي ناقشت موضوعات أقرب إلى موضوع البحث هي دراسة د. عبد المنعم  ومن أهم

 م(.2005عوض الكريم )
 العنوان:

 تحليل إحصائي لنظام القبول للجامعات السودانية.
 العينة:

 ( طالب وطالبة.2503بلغت عينة الدراسة )
 األداء:

 لشهادة الثانوية.العالقة بين التحصيل الجامعي وعدد مرات الجلوس المتحان ا
 أهم النتائج:

ان متغير عدد مرات الجلوس فى امتحان الشهادة السودانية ال يكون منبئا جيدًا للتحصيل الجامعي 
 وذلك لكل عينات الدراسة.

 ( .85/  84دراسة د. صديق امبدة للعام الدراسي )
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 ة خاصة لجامعة الخرطوم.سياسة القبول للتعليم العالي واالثار المترتبة عليها باإلشار العنوان: 
 طالب وطالبة. (1650)بلغت عينة الدراسة العينة: 
 اثر تكرار الجلوس المتحان الشهادة السودانية على العمر )عمر الطالب والطالبة(.األداء: 

 أهم النتائج:
/  84ممن قبلوا فى الجامعة لعام ) % 54أو أكثر حيث نجد أن  19غالبية الطالب أعمارهم      
 كانوا من الجالسين ألكثر من مرة.( 85

ويستنتج الباحث أن معظم الطالب ال يتوافق عمرهم الزمني مع عمرهم الدراسي نتيجة لجلوس 
 الطالب أكثر من مرة المتحان الشهادة السودانية.

 حدود الدراسة:
 / الحدود المكانية:1
ية التربية قسم الرياضيات ، أخذت عينات من طالب جامعة وادي النيل كلية الهندسة والتقنية وكل 

 أخذت عينات من طالب المرحلة الثانوية بمدينة عطبرة.
 / الحدود الزمانية:2

 2016التحليل اإلحصائي فى البحث يشمل عينة من طالب كلية الهندسة الذين تم قبولهم فى عام 
 م. 2016م وطالب كلية التربية قسم الرياضيات الذين تم قبولهم فى عام 

 :نتانسة عيفى الدرا
طالب وطالبة وأستعان الباحث  100جمعت بيانات هذه العينة بواسطة استبانة وزعت على األولي: 

 بتوزيع وجمع هذه االستبانة ببعض أساتذة المدارس الثانوية فى الجدول أدناه:
 ( توزيع استباتة الطالب حسب المدارس الثانوية1جدول )

 النسبة االستمارات المستلمة عدد عدد االستمارات التي وزعت المدارس

 % 71.4 25 35 عطبرة الجديدة

 % 40 10 25 عطبرة الجديدة بنات

 % 100 40 40 الشيح حمد الثانوية بنات عطبرة

  (2016المصدر )بيان الدراسة  
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 العينة الثانية:
زيع وجمع هذه أستبانة طالب كلية الهندسة باإلضافة إلي كلية التربية قسم الرياضيات. مستعينًا بتو 

 االستبانة ببعض أساتذة الجامعة.
 ( توزيع استبانة طالب جامعة وادي النيل2جدول )

 النسبة   عدد االستمارات المستلمة  عدد االستمارات التي وزعت الكلية

 % 3 .83 35 30 كلية الهندسة

 % 7 .87 35 40 كلية التربية

  (2016المصدر )بيان الدراسة  

توضح اثر تكرار الجلوس المتحان الشهادة السودانية على التحصيل الدراسي. أنظر وهذه االستبانه 
 (.3جدول )

 متغيرات الدراسة:
وهو عدد مرات جلوس  (x)هو التحصيل األكاديمي للطالب أما المتغير المستقل  (y)المتغير التابع 

 الطالب. الطالب المتحان الشهادة السودانية وكذلك نوع الجنس )ذكر / أنثي( وعمر
 منهج الدارسة:

( لتحليل عينات الدراسة وفي ما يلي نورد  SPSSتمت االستعانة ببرمجية التحليل اإلحصائي )
 خلفية نظرية لألداة التي استخدمت لتحليل تلك البيانات:

 اختبار االستقالل:
ات عندما ندرس نوعين من السمات أو الصفات لكل عنصر من عناصر عينة عشوائية فإن البيان

 أنثي(. -يمكن أن نصنفها حسب السمتين أو الصفتين مثل التحصيل األكاديمي ونوع الجنس )ذكر
 -أحصاء اختيار االستقالل:

وجداول توافيق مدخالتة أو قيمة  G  ،Bإذا صنفت مجموعة من المشاهدات وفق أسلوبين  
التي تنص على أن  H. وأردنا اختبار الفرضية الصفرية  jieوالقيمة المتوقعة هي  jiOالمشاهدة 

G  ،B  1ستقالن مقابل الفرضية البديلة موH  القائلة بأنهما غير مستقلين فإننا نرفقH  على
 إذا كان : مستوي الداللة 
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2حيث أن 

x  داللة  ىهي القيمة الحرجة عند مستو  1ودرجات حرية) –(c  1) –(r   بحيث أنr 
إلى عدد صفوف وأعمدة جدول التوافق على التوالي.وتحسب قيمة  بهاأحداث مستقلة ويرمز  cو 

jie لية على النحو التالي:فى كل خ 

 

 بحيث:
in  مجموع المشاهدات فى الصف الذي ترتيبه =i 
jn  مجموع المشاهدات فى الصف الذي ترتيبه =j 

N .المجموع الكلي للمشاهدات 
 اسة :نتائج الدر 

 مجموعة من النتائج يمكن تلخيصها  عن أسفرت هذه الدراسة
 ( عالقة التحصيل الدراسي بعدد مرات الجلوس فى امتحانات الشهادة الثانوية السودانية3جدول )

  الحاالت

 مقبول مفقود المجموع

النسبة 
 المئوية

مجموع 
 المشاهدات

النسبة 
 المئوية

مجموع 
 المشاهدات

النسبة 
 المئوية

جموع م
 المشاهدات

الدرجة *  198 99.5 % 1 5 % 199 100.0 %
 التكرارت

 

  الدرجة المجموع

 مرة واحدة مرتان ثالث مرات أو أكثر

 التكرار       40 - 69القيم المشاهدة   49 26 8 83

  
n

nn
e ii

ji 
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83.0 

% 41.9 

5.9 

% 4.0 

29.8 

%13.1 

47.4 

% 24.7 

 القيم المتوقعة

 النسبة المئوية

115 

115.0 

% 58.1 

6 

8.1 

% 3.0 

45 

41.2 

% 22.7 

64 

65.6 

% 32.3 

   70 - 90لقيم المشاهدة  

 القيم المتوقعة

 النسبة المئوية

198 

198.0 

% 100.0 

14 

14.0 

% 7.1 

71 

71.0 

% 35.9 

113 

113.0 

% 57.1 

 القيم المشاهدة               المجموع

 القيم المتوقعة

 النسبة المئوية

من جملة  52.1%فأكثر هم  % 60ي أن نسبة الذين أحرزوا معدالت تشير نتيجة الجدول إل
 %هم فالطالب الذين امتحنوا الشهادة السودانية مرة واحدة أما الذين أمتحنوا الشهادة السودانية مرتين 

حصيل الت ىيعني أن مستو ،  6.1 %أما الذين امتحنوا الشهادة السودانية ثالثة فأكثر هم  43.9
الدراسة  تيمتاز به ممن أدوا امتحانان الشهادة السودانية مرة واحدة. وبالتالي كشف ىالدراسي األعل

عن أنتقالت التحصيل الدراسي فى عدة مرات جلوس المتحان الشهادة السودانية والفروق فى النسبة 
 ترجع لعامل الصدفة.

 ( أستقصاء أثر نوع الجنس )ذكر/ أنثي( على التحصيل الدراسي:4جدول )

  التكرار المجموع

90 - 
80 

79 – 
70 

69 - 
60 

59 - 
50 

49 - 
40 

85 

% 45.9 

21 

% 10.9 

30 

% 15.1 

25 

% 3.6 

7 

% 3.6 

2 

% 1.8 

 القيم المشاهدة    ذكر  المجموعة
 النسبة المئوية

108 

% 56.3 

16 

% 8.3 

47 

% 24.5 

40 

% 20.8 

5 

% 2.6 

  لقيم المشاهدة    أنثي  المجموعةا 
 النسبة المئوية
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193 

% 
100.0 

37 

% 19.3 

77 

% 40.1 

65 

% 33.9 

12 

% 6.3 

2 

% 1.8 

 القيم المشاهدة           المجموع
 النسبة المئوية

الطالب الذكور الذين أحرزوا أن نالحظ ، الجنس على التحصيل الدراسي، كما وجد الباحث أثر لنوع
ور الذين أحرزوا نسبة ما للطالبات أما الطالب الذك 24.5 %مقابل  15.1 %هي  70 – 79نسبة 
التحصيل األعلي  ىللطالبات، بالتالي نقول أن مستو  8.3 %مقابل  10.9 %هي  80 – 90بين 

من نسبة الطالب  ىأعل ىاألدن ىوأن نسبة الطالبات فى المستو ، يميل لصالح الطالب الذكور
ندسية ، تشير دراسة عبد الذكور. مما يدل على أن الذكور أفضل من األناث فى العلوم التطبيقية واله

المنعم عوض الكريم إلى عدم وجود عالقة بين التحصيل الدراسي ونوع الجنس بالرغم من وجود 
 فيوالمتوسط ويرجع ذلك السبب  يف ىالتحصيل األعل ىلية الطالب علي الطالبات فى مستو أفض

 عمال التطبيقية والميدانية.مقدرة الطالب على الطالبات فى األ

 أثرعالقة الجلوس المتحان الشهادة السودانية مع تكرار الجلوس لالمتحان:( 5جدول )

  الدرجة المجموع

 مرة واحدة مرتان ثالث مرات فأكثر

53 

53.0 

% 39.3 

16 

9.8 

% 11.8 

32 

24.3 

% 23.7 

5 

18.8 

% 3.7 

 القيم المشاهدة  ذكر       المجموع

 القيم المتوقعة

 النسبة المئوية

82 

82.0 

% 60.7 

9 

15.2 

% 6.6 

30 

37.7 

% 22.2 

43 

29.2 

% 31.9 

 لقيم المشاهدة  أنثي       المجموعا

 القيم المتوقعة

 النسبة المئوية

135 

135.0 

25 

25.0 

62 

62.0 

48 

48.0 

 القيم المشاهدة         المجموع

 القيم المتوقعة
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 النسبة المئوية 35.6 % 45.9 % 18.8 % 100.0 %

ه نجد غالبية الطالب جلسوا لالمتحان أكثر من مرة، وهو ما تؤكده بالنظر إلى الجدول أعال
ممن  35.6 %كانوا من الجالسين ألكثر من مرة مقابل  64.4 %اإلحصاءات حيث نجد أن 

يجلسوا لالمتحان مرة واحدة نتيجة لرغبة الطالب فى االستزادة من المعلومات الدراسية حتي يتمكنوا 
ق رغبة الوالدين في االلتحاق بكليات مثل الطب والهندسة وتقف أو تحقي ،من تحقيق طموحاتهم

 معدالتهم فى امتحانات الشهادة دون ذلك.

 الخاتمة والتوصيات:

ناقشت الدراسة أثر تكرار عدد مرات الجلوس المتحان الشهادة السودانية على التحصيل األكاديمي 
 وهي على النحو التالي:

يل األكاديمي عن عدد مرات الجلوس المتحان الشهادة * كشفت الدراسة عن استقالل التحص
 السودانية والفروق فى النسبة ترجع لعامل الصدفة.

 * وجود عالقة بين نوع الجنس على التحصيل األكاديمي.
 كانوا من الجالسين المتحان الشهادة السودانية أكثر من مرة. 64.4 %* كشفت الدراسة أن 

 الباحث مجموعة من التوصيات.* وعلى ضوء هذه النتائج أقترح 
 * مراعاة الرغبة الحقيقية فى اختيار التخصص الذي يرغب فيه الطالب.

 الطالب بصورة عامة. ىالب بأن اإلعادة ال تغير من مستو * تبصير الط
 * يجب أال تخصم درجات من طالب اإلعادة.

 المراجع:
 1977دار النشر والتوزيع الكويت رجاء محمود أبو عالم،  قياس وتقويم التحصيل الدراسي ،  -1
 م.
سليم ذياب السعدي ، مبادئ علم اإلحصاء ، توزيع دار أوبا للطباعة والنشر والتوزيع والتنمية  -2

 م. 2004الثقافية ، طرابلس ، ليبيا ، الطبعة األولي فبراير 
الهندسية، دار أمجد إبراهيم شحاتة ، على إبراهيم سعد ، اإلحصاء واالحتماالت فى التطبيقات  -3

 م.2005النشر والتوزيع القاهرة 
بنياميت بلوم وأخرين ، تقييم لعلم الطالب التجميعي والتكويني ) دار النشر والتوزيع  ماكجرهيل  -4

 م (. 1963
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تأليف موراي ر. شبيجل، وترجمة شعبان عبد الحميد محمد شعبان، نظريات ومسائل فى  -5
 م.2004ات الثقافية، مصر الطبعة العربية الرابعة اإلحصاء، الدار الدولية لالستمار 

لنكولن تشاو، ترجمة عبد المرضي حامد عزام ، واإلحصاء فى اإلدارة وكلية االقتصاد واإلدارة   -6
 م.1990جامعة الملك سعود، دار النشر والتوزيع الرياض ، المملكة العربية السعودية 

 الرسائل والبحوث: -7
 يم عبد الرحمن ، تحليل إحصائي نظام القبول فى الجامعات السودانية.* عبد المنعم عوض الكر 

 م. 2005رسالة دكتوراة فى العلوم الرياضية )إحصاء تطبيقي ( ، 
* صديق أمبدة ، سياسة القبول بالتعليم العالي واالثار المترتبة عليها باالشارة خاصة الى جامعة 

 م. 1985/  61كراسة دورية رقم  –جامعة الخرطوم الخرطوم مركز الدراسات والبحوث االنمائية ، 
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 التأمين على السيارات
 )دراسة شرعية(

 د. علي محمد علي الصادق
 األستاذ المساعد بكلية الشريعة والقانون جامعة دنقال

  المستخلص
عن  تاول الباحثف موضوع التامين على السيارات من الناحية الفقهية والقانونية، الدراسةتناولت 

التأمين بصورة عامة مبينًا تعريفه لغة واصطالحًا، والمبادئ التي يقوم عليها التأمين من حيث هو 
أهداف التأمين اإللزامي، وحكم كما تستعرض قيمة اقتصاديه ،لها تأثير على األفراد والمجتمعات، 

ا اشتملت عليه في شركات التأمين على السيارات، وتحدثت عن وثيقة التأمين على السيارات وم
عن الديه في الشريعة اإلسالمية  كما تناولالتأمين السودانية ،وأنواع التأمين على السيارات ،

باعتبارها واحدة من أدوات التعويض التي تكون جراء الحوادث المرورية، وماهي الجهات التي يمكن 
يارة وناقش البحث بعض المفاهيم أن تتكفل بهذه التعويضات في حالة عدم وجود تأمين لصاحب الس

عن مسألة  وذكرالخاطئة حول موضوع التأمين ،وضرورة مراجعتها ،لتحقيق األهداف المرجوة منها ،
 التكييف الفقهي لمسألة توقع الخطر القائم عليه عقد التأمين ،وذيلت الدراسة  بالخاتمة والتوصيات.

Abstract 

 This study concluded car insurance down the jurisprudential and legal its 

definition in language and idiomatically , and the principles which are 

indicating underlying insurance where it is economic value , have an impact 

on individuals and communities , and the goals of compulsory insurance , 

and the rule of auto insurance , and talked a document that car insurance 

And which it contained in the Sudanese insurance companies , and the types 

of car insurance . 

 The study also explains Dia in Islamic law as one of the compensation tools 

that are a result of traffic accidents , and what are those that can provide for 

this compensation in the absence of insurance to the owner of the car.  

The study discussed some misconceptions about the subject of insurance , 

and the need to review , to achieve the desired goals, and talked about the 

issue of air-conditioning idiosyncratic to the issue of expectation based upon 

risk insurance contract . 
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 مقدمة
التامين  من المعامالت التي أضحي االهتمام بها يزداد يومًا بعد يوم لذا كانت كان البد من  

ن تفاصيلها وخاصه موضوع التامين على السيارات، باعتباره واحده من أنواع الوقوف على كثير م
التامين التي لها عالقة بمجموعة من الجهات ،نحاول الوقوف عندها، وهل هي متوافقة مع أحكام 

 الشريعة اإلسالمية أم أن هناك بعض الهنات واألخطاء ،التي يجب مراجعتها والوقوف عندها؟.
 ضوع:أسباب اختيار المو 

كان  اهتمامي بمقاصد الشريعة منذ مرحلتي الماجستير والدكتوراه، وشاركت في مؤتمر ) مقاصد 
الشريعة وتطبيقاتها المعاصرة ( الذي نظمته جامعة اليرموك وجامعة العلوم اإلسالمية العالمية 

اصد م ،وكان عنوان البحث الذي تقدمت به بعنوان ) المق2013باألردن في ديسمبر من العام 
الشرعية في السالمة المرورية ( وكان من األشياء التي لفتت نظري من خالل هذا البحث موضوع 
التامين علي السيارات ،فرأيت أن أشارك فيه من خالل هذه الدراسة ،السيما وأن السودان كان من 

 الدول الرائدة في مجال التأمين اإلسالمي .
 أهمية الموضوع :

نسبة لما أصبح للسيارة من قيمة في حياتنا االقتصادية فهي وسيلة الترحال  تأتي أهمية هذا الموضوع
قل األسرة ني حياتنا االجتماعية فهي وسيلة بين المدن ووسيلة لنقل البضائع بين الدول ، ولها دور ف
التامين على السيارات من أنواع حيث يعد  لمشاركة أرحامها في مناسبتهم االجتماعية وغيرها ،

 اإللزامي. التامين
 مشكلة الدراسة:

تتمثل مشكلة الدراسة في ازدياد ضحايا الحوادث المرورية، وما يشمل ذلك من خسائر بشرية خاصة 
،أو بعض المصابين  ةوأن اغلب المتوفين في سن الشباب الذين هم دعامة المجتمع في كل مناحي

يصاحب ذلك من خسائر مادية على الذين تقل كفاءتهم اإلنتاجية بعد أصابتهم بهذه الحوادث، ،وما 
 من العمالت الصعبة. اً كثير  انة وقطع غيار تخسر فيها الدولةالسيارات من صي
 الدراسات السابقة:

 هنالك مجموعة من الدراسات تناولت موضوع التأمين على السيارات نذكر منها:
سالم بن  –لية مقارنة دراسة تأصي –/التأمين ضد حوادث السيارات في المملكة العربية السعودية 1

 م.2010هـ /1430 –جامعة نايف للعلوم األمنية  –عبد اهلل القرني 
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تحدث فيها الباحث عن التأمين التعاوني والتأمين اإللزامي والتأمين على السيارات  –رسالة ماجستير 
 في المملكة العربية السعودية ،مقارنًا ذلك بالفقه اإلسالمي.

تبة على حوادث السير ،دراسة فقهية مقارنة بنظام الحوادث في المملكة / األثار الشرعية المتر 2
م، 2005العربية السعودية ،نايف بن نأشي بن عمير الظفيري ،رسالة ماجستير، الجامعة األردنية ،

 تحدث فيها عن الضمان في حوادث السير.
مار شويمت، رسالة /أحكام حوادث المرور واألثار المترتبة عليها في الشريعة اإلسالمية، ع3

م، تحدث فيه عن نظام التأمين في 2011م / 2010ماجستير، جامعة الحاج لخضر، الجزائر ،
 الجزائر مقارنًا بالفقه اإلسالمي.

/التعويضات في حوادث النقل ،مسعود صبري ،رؤية تجديدية ،مجلة الوعي اإلسالمي ،العدد 4
 م.3/9/2010،بتاريخ  532
،د/عبد العزيز عمر الخطيب ،مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، ولية سائق السيارة ؤ /مس5

 م.70،2005العدد
استقرأ كل  يحاول الباحثحيث  المنهج المتبع في كتابة هذا البحث هو المنهج االستقرائي التحليلي،

النقاط المتعلقة بالتامين على السيارات، ثم تحليل هذه المعلومات والخروج منها بخالصة مفيدة 
 للبحث.
 البحث التامين اإللزامي باعتبار التامين على السيارات أحد فروعه المهمة . وتناول

ونتكلم عن وثيقة التامين ومشتمالتها بصورة عامة، واألضرار التي تغطيها ،ثم التعويضات في حالة 
 كيفية المطالبة بهذه االستحقاقات.و وقوع الخطأ سواء كانت بالدية ،أو أضرار جسدية وبدنية، 

 رورة مراجعة التأمين على السيارات ، على ضوء مقاصد الشريعة اإلسالمية.ض
 تعريف التامين :

التامين في اللغة مصدر أمن يؤمن مأخوذة من االطمئنان الذي هو ضد الخوف ومن األمانة التي 
 .(226)هي ضد الخيانة ،يقال أمنه تأمينًا وائتمنه واستأمنه

 وعند الفقهاء قول آمين.
م للداللة على عقد خاص تقوم به شركات التامين تدفع بموجبه مبلغًا في حال وقوع وصار يستخد

 .(227)حادث معين لشخص يدفع لها قسطًا من المال
                                                           

  مادة )أ م ن ( . 26مختار الصحاح ص  (226)
  اقره مجمع اللغة العربية . ( مادة )أمن ( ورمز له مج وهو اللفظ الذي28/1المعجم الوسيط )  (227)
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 البد للناظر للتامين أن ينتبه إلي الفرق بين تناول التامين كفكرة ونظرية وبين تنظيمه في عقد.
 :التأمين في القانون

إذ أنه تعاون بين مجموعة من الناس لدفع أخطار تحدق بهم بحيث إذا فالتامين كنظرية ونظام مقبول 
 .(228)أصابت بعضهم تعاونوا على تفتيتها مقابل مبلغ ضئيل يقدمونه

وال شك أن هذه الفكرة فكرة مقبولة تقوم عليها كثير من أحكام الشريعة مثل الزكاة والنفقة على 
التعاون على البر واإلحسان والتقوى  ىة تدعو إلإلى أمثلة كثير  ،العاقلة للدية األقارب ،وتحميل

 والتكافل والتضامن.
هذه فكرة التامين وهي فكرة تتفق مع مقاصد الشريعة اإلسالمية وأحكامها وليس في هذا إشكال بحمد 
نما اإلشكال في صياغة هذه الفكرة في عقد معاوضة أي في كونه عالقة بين المؤمن من جهة  اهلل وا 

 .(229)هة أخرىوالمستأمن من ج
وعقد التأمين من عقود نوازل المعاصرة  التي اختلف فيها العلماء المعاصرون كثيرًا وال يتسع المجال 

 .(230)هنا لذكرها
ذا كنا نتكلم عن التامين في نطاق االقتصاد اإلسالمي فلسنا نقبل منه إال ما يقبله اإلسالم ،ووقاية   وا 

الشريعة التي هدفت إلنسان عند المخاطر مقصد من مقاصد وا ،الثروة بمعناها الواسع الشامل للمال
المحافظة على النفس والمال فقد قال اهلل تعالي) وخذوا حذركم إن اهلل أعد للكافرين  ىفي ما هدفت إل
وقال ) وال تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل اهلل لكم قيامًا وارزقوهم فيها واكسوهم  (231)عذابًا مهينًا(
 .(232)اًل معروفًا(وقولوا لهم قو 

كذلك من مقاصدها تدبير المال للفرد لسد الحاجات الكبيرة التي ال يستطيع القيام بها كمهر الزواج 
ونفقة السكن لهذا كان على علماء اإلسالم بمعونة أهل الخبرة أن يضعوا من الوسائل ما يحقق هذه 

ن حلواًل مستوردة وحياًل مصطنعة الوقاية ويحلوا هذه المشكلة وال يتركوا جماعة المسلمين يتلقو 
 متضمنة للمحرمات والمطامع وأكل أموال الناس بالباطل .

                                                           

 .33،نظام التامين للزرقاء ص 7/1080الوسيط في شرح القانون المدني للسنهوري  (228)
 هاني بن عبد اهلل بن جبير ،عقد التامين ،نظرة فقهية موجزة البرز مسائله ،بحث منشور على األنترنت (229)
 ين وأحكامه ،د/سليمان بن إبراهيم بن ثنيان ،ط دار العواصم المتحدة.راجع التأمين بين الحل والتحريم ،د/عيسى عبده ،التأم  (230)
 ( .102سورة النساء آية رقم )  (231)
 (.5سورة النساء آية رقم ) (232)
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والتامين بهذا المعنى هو تدبير المال الذي ينتفع به اإلنسان عند الطوارئ الالحقة بنفسه أو ماله 
 .(233)فتدفع آثارها وتخففها

لحوادث: )إن آثار الحوادث ويقول البعض عن أهمية وضع مبادئ شرعية لنظام التأمين على ا
إمكانية  ىالمادية والجسمية تمتد لتصيب أشخاصًا، ربما لم يكونوا عرضة للحادث مباشرة، إضافة إل

التأثير زمنيًا، على من تعرضوا ألثارها المباشرة ،ولمدة طويلة ،في صورة ألم أو إعاقة جسدية أو 
ر سلبية على النفس والجسد والقدرة نفسية، أو في صورة خسارة مالية قد تعود نتائجها بآثا

 االقتصادية.
ذا كانت المجتمعات المعاصرة ،ونتيجة لكل ما يرافق تلك الحوادث ،وما ينتج عنها قد وضعت  وا 
القوانين واألنظمة، الحماية منها والزاجرة، قصد الحد من وقوع تلك الحوادث ،والحد من آثارها الضارة 

ذا كانت  أغلب تلك النظم والقوانين مستحدثة في مبادئها أو تطبيقاتها، أو باألفراد والمجتمعات، وا 
مستحدثة في االثنين معًا ،فهي في ذلك ال تكاد تخلو من رؤية معينة لها عالقة بتصور معين للحياة 
واإلنسان ،وتصور معين للمصائب التي يتعرض لها اإلنسان ،وتصور لكيفية مواجهتها نفسيًا وبدنيًا 

نجد أنفسنا أمام كل ذلك مدفوعين  ،وكمسلمين لنا مبادئ وتصورات رسمها لنا اإلسالم وماليًا، فإننا
للبحث عن عالقة تلك التدابير الحديثة الموضوعة في مجال الوقاية من حوادث المرور، ومواجهة 
نتائجها من قوانين حماية وردع ،ونظم ضمان وتعويض وجزاء، بالمبادئ والتصورات التي حددها 

وكل ذلك بحثًا عن حكم شرعي، ألجل تأصيل ما وافق مبادئ اإلسالم وبيانه ،وبيان ما  اإلسالم،
 .(234)خالف ذلك واستبعاده أيضاً 

 والتأمين على السيارات من أنواع التأمين اإللزامي لذلك البد من تعريفه :
ول عن مركبة آلية ،قصد حماية المضرور من ؤ )هو عبارة عن عقد يفرضه المنظم على كل مس

 –شركة التأمين  –ول عنها بدفع قسط مالي إلي جهة التامين ؤ حوادث المركبة ،وذلك بالزام المس
مقابل قيام الشركة بدفع تعويض مالي إلي كل مضرور من حوادث هذه المركبة، وفقًا لإلجراءات 

 .(235)والشروط المنصوص عليها في عقد التأمين
 مدي مشروعية االلتزام  التأمين اإللزامي:

                                                           

مجلة مجمع الفقه اإلسالمي ،السنة الرابعة ،العدد السادس ،بحث بعنوان ) التامين عند التوازل والجوائح في نظر االسالم وفي نطاق   (233)
 االقتصاد ،د/أحمد فهمي أبوسنة.  علم
  (.1أحكام الحوادث واالثار المترتبة عليها في الشريعة االسالمية ،عمار شويمت  ص )  (234)
 .257،258عبد المجيد شيبوب ، التعويض عن االضرار البدنية الناشئة عن حوادث السير ص   (235)



جم2019جج-جيوقيوججالسمبعجعشرالةدنججالةةلميةل جامعة جنقل اجلةلحث ججم

University of Dongola Journal for Scientific Research, 17th edition June 2019 
 

 

1
7
2

 

رت الوثيقة الموحدة لتأمين المسئولية المدنية ضد الغير في المملكة العربية السعودية وكانت أصد
إلي حماية ضحايا المخاطر تسعى الجهة الرقابية لشركات التأمين السعودية عند إصدار هذه الوثيقة 

 من حوادث السيارات والحرص على حصولهم على التعويض عند اإلصابة بضرر عقب وقوع الخطر
المؤمن منه ، ومن هنا وجب على جميع المواطنين والمقيمين المالكين لسيارات ، االلتزام بهذا النظام 

 ،ودفع أقساط التأمين وحرم عليهم التهرب منه ودل على ذلك:
أدلة وجوب السمع والطاعة لولي األمر ومن تلك النصوص قوله تعالى ) يا أيها الذين آمنوا أطيعوا 

ن استعمل  (236)سول وأولي األمر منكم(اهلل وأطيعوا الر  وقال صلى اهلل عليه وسلم ) اسمعوا وأطيعوا وا 
 . (237)عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة (

وال خالف بين الفقهاء في وجوب السمع والطاعة لولي األمر، إال أن هذه الطاعة مقيدة بعدم  
ق ، ومن ثم فال تجب طاعة ولي مخالفة أحكام الشريعة إذ أنه ال طاعة لمخلوق في معصية الخال

 األمر إذا خالف حكمًا قطعيًا، وقطعي الداللة.
ولكن الفقهاء اختلفوا حول مدى جواز طاعة ولي األمر في األحكام االجتهادية ، فذهب فريق منهم 

عدم منح ولي األمر حق إلزام الناس برأي اجتهادي معين ، تأسيسًا على أن الحكم االجتهادي  ىإل
 خطأ والصواب.يحتمل ال

لزام القاضي  ىوذهب فريق آخر إل أن من حق ولى األمر حمل الناس على رأي اجتهادي معين، وا 
به، ألن ذلك يعد تطبيقًا لنظر السياسة الشرعية وما تفتضيه من استحداث أحكام للناس بحسب 

 مية.وتطور الزمن ،طالما كانت  نافعة لهم ،وموافقة لروح الشريعة اإلسال ،دواعي الحاجة
 قاعدة :حكم الحاكم يرفع الخالف :

من المقرر في الفقه أن قضاء القاضي في المسائل الخالفية التي ليس فيها دليل قطعي ، يجعل ذلك 
الحكم الذي قضي به متعينًا ،ولما كان التأمين على حوادث السيارات ليس فيه دليل قاطع ،فإن إلزام 

ألن عدم االلتزام به يعد نوعًا من أنواع الخروج على  (قول. )أ(238)الحاكم به يجب األخذ به وتطبيقه
الحاكم كما تفعل بعض الجماعات اإلسالمية التي ال ترضى باالنصياع لقانون البلد المقيمة به 

 باعتبار أن كل سكانها كفار.

                                                           

 (.59سورة النساء آية رقم )  (236)
 (. 486/ ص 21991ألحكام، باب السمع والطاعة مالم تكن معصية رقم صحيح البخاري، كتاب ا (237)
 (. 293محمد أحمد الصالح، التأمين بين الحظر واإلباحة ،ص   (238)
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 (239)قاعدة ارتكاب أهون الضررين:
دفع أقساط التأمين أو يعد مخالفًا ما أن يإ :المكلف من أمرينعند تطبيق هذا النظام ال يخلو حال 

للنظام مع وقوع العقوبة عليه باعتباره متهربًا ،والريب أن األول أهون ضررًا فوجب عليه درء المفسدة 
 (240)األعلى.

قاعدة  ىإل ،لمبدأ السياسة الشرعية وخالصة القول أن من حق ولى األمر إلزام الناس به تطبيقاً 
بالمصلحة ، وكذلك يجب االلتزام بالتأمين اإلجباري على كل فرد مام على الرعية منوط رف اإل:تص

والتقيد بدفع أقساطه إعمااًل لقوله تعالي ) يا أيها الذين آمنوا أطيعوا اهلل وأطيعوا الرسول وأولي األمر 
 . (241)منكم (

ذا ما تضافرت عناصر األمن الثالثة :الحاكم المتمثل فيما يسن من قانون نابع من الشريعة  وا 
اإلسالمية السمحة، والسائق المتمثل في ضميره الحي ،ووقوفه عند الحالل والحرام وكف األذى عن 
الناس ،ورجل المرور المتمثل في حرصه على أداء واجبه، وتطبيق النظام بمرونة وسلوك حسن دون 

 .(242)تميز بين الناس، عند ذلك يسعد المجتمع وتقل فيه الحوادث، ويسير الناس في أمان
 داف التأمين اإللزامي على السيارات:أه

 ولية حوادث السيارات هدفين :ؤ وقد حقق التأمين اإللزامي عن مس
لخطر ،ألن يوضع يومًا موضوع األول :تهيئة األمان لصاحب السيارة الذي تعرضت سيارته ل

المؤمن   ولية المدنية بسبب ما قد للغير أو المتعاقدين معه من أضرار، وذلك في صورة التزامؤ المس
 بأن يدفع التعويض للمضرور أو لصاحب السيارة إذا كان قد دفعه للمضرور.

الثاني :تهيئة الضمان للمضرور الذي سيجد في شركة التأمين ملتزمًا مليئًا مع صاحب السيارة يدفع 
 .(243)له التعويض عما لحقه من أضرار

 ومن أهداف التأمين اإللزامي:

                                                           

،بيروت ، دار الكتب العلمية  1السيوطي :عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد، األشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية: ط  (239)
 ( .87ص 

  . 294صالح ،التأمين بين الحظر واإلباحة ، ص ال (240)
 (.59سورة النساء آية رقم ) (241)
 .269(،ص 70مجلة البحوث الفقهية ،مسئولية قائد السيارة ، العدد ) (242)
 .208الصباغ ، كامران محمد ،الصفة التعويضية في تأمين األضرار ،مرجع سابق ، ص  (243)
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من الطمأنينة النفسية بسبب وجود تغطية تأمينية ،حيث أثبتت /أنه يعطي قائد المركبة نوع 1
الدراسات أن هناك عالقة كبيرة بين التكوين النفسي ألي فرد، ونظرته للحياة وعدد الحوادث التي قد 

 يسببها هذا اإلنسان لنفسه أو لغيره.
هتمام بتنفيذ مواد / مساعدة رجال المرور في التفرغ التام إلي مهامهم األساسية وفي مقدمتها اال2

ومتابعة إجراءات الحق العام ،حيث من المنتظر أن تكون  النظام وبتوقيع المخالفة بحق المخالف،
د شركات التأمين بالتقارير وتزو  ،هناك جهات تابعة لهيئة التأمين تباشر الكشف عن حوادث المرور
 . (244)م المطلوبةالمطلوبة لتحديد نسبة الخطأ وتقدير األضرار ونسبة التعويض والقي

 حكم التامين على السيارات :
 ماحكم التامين على حوادث األفراد من السيارات؟

 السؤال :
على أنه إذا حدث له  جنيه 400بمعني :أن الشخص المؤمن يدفع قسطًا سنويًا لشركة التأمين وليكن 

 حادث بسيارة واحتاج إلي عالج أو أصيب بزمانة بعوض.
لعقد المبرم بين الطرفين وهى ميزات ال تقاوم قد تبلغ عشرات اآلالف مع كل ذلك في حدود شروط ا

أن القسط  ىإضافة إل العلم بأن القسط السنوي المشار إليه ال يسترد في حالة عدم وقوع حوادث،
 السنوي قد يتعاقد عليه بنسبة أكبر مما ذكر وبالتالي تكون شروط اإلعانة أفضل من سابقة. 

 الجواب:
جح للفقهاء المعاصرين الذي يكاد يكون قد استقر عليه الحكم الشرعي بعد الكثير من الرأي الرا

الدراسات القانونية واالقتصادية والشرعية من عقد التأمين بعمومه وكل أنواعه وهو عقد فاسد شرعًا 
شروط ألنه يتضمن ثالثة أسباب من أسباب الفساد للعقود شرعًا وهي الربا بأنواعه والغرر الفاحش وال

 الفاسدة.
ويرى بعض الفقهاء أن عقد التأمين من الحوادث، ومنها النوع الوارد في السؤال يباح ،مؤقتًا للحاجة 

 إليه إلي أن ينشأ تأمين إسالمي.
ن كان التأمين باالتفاق اإلجباري الذي تشترطه الدولة للموافقة على أوالذي  أراه ويراه كثيرون غيري 

 ترخيص السيارة بدونه.

                                                           

 .86ص  التأمين ضد حوادث السيارات ،القرني (244)
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هو التأمين االختياري الشامل فأرى أن يتنزه المسلم عنه لما فيه من شبهات فا ما يزيد على ذلك أم
ويمكن للمسلم أن يحتاط لنفسه بأن يدخر في كل سنة أو شهر مقدار القسط الذي كان سيدفعه 

ويخصصه لسداد ما قد يطرأ من حوادث مع أخذه  لشركة التأمين ويمكن أن يزيده بقدر استطاعته.
كما يمكنه أن  ،الحذر واتباع كل ما تفرضه القوانين من قواعد للمرور ووسائل لألمان من الحوادث

 يتعاون مع بعض من يثق بهم لعمل تأمين تعاوني فيما بينهم على الصورة التي ذكرناها.
بأن  هذا ويمكن أيضًا أن يقلد الرأي الذي يقول بإباحة هذا النوع من التأمين للحاجة وهو رأي مشروط

ذا كان ذلك وكانت توجد في بعض البالد  يكون التأمين مؤقتًا إلي أن يوجد تأمين إسالمي وا 
اإلسالمية شركة تأمين إسالمي مثل الشركة اإلسالمية للتأمين )إياك( ومقرها دبي بدولة اإلمارات 

ن ك انت لم تتخلص العربية المتحدة فيجب على المسلم أن يقوم بالتأمين لديها والشركات المذكورة وا 
غير أنها اتخذت بعض   ،بعد من كل الشبهات ومازالت شروطها تماثل شروط عقود التأمين التجارية

فهي خطوة نحو  ،الخطوات لتخليص العقد من شبهة ربا الديون ومن بعض مظاهر االستغالل
التأمين ويليها شركات  ،إسالمية التأمين  بصفة كاملة وهى أولي  وأبعد عن الشبهات من غيرها

الشركات األجنبية  واهلل الموفق للصواب وهو  ىالوطنية األخرى ويحرم على المسلم االلتجاء إل
 .(245)سبحانه وتعالي أعلم

 ونجد سائل آخر يسأل عن حكم التأمين اإلجباري والشامل.
 ما الحكم الشرعي للتأمين اإلجباري والتأمين الشامل االختياري على السيارات؟

 السؤال:
أذهب إلي شركات التأمين التجارية للتأمين على السيارة أجد أن هناك نظامين هما :التأمين  عندما

اإلجباري على السيارة ألجل الحصول على الرخصة ،واآلخر شامل ضد كل الحوادث وهو اختياري 
 ،فما هو الحكم الشرعي حيث ال توجد شركات تأمين إسالمية؟

 الجواب :
 :ىمن ندوة وتوصل جمهور الفقهاء إل كثرلقد نوقش هذا الموضوع في أ

                                                           

 الدكتور فتحي السيد الشين :) مجلة االقتصاد اإلسالمي( بنك دبي اإلسالمي.  (245)
ومابعدها ،ط دار العواصم المتحدة ،الطبعة األولى 311راجع في هذا المعنى كتاب التأمين وأحكامه، د. سليمان بن إبراهيم بن ثنيان ،ص 

 م.1993هـــ 1414
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أواًل: في ظل تطبيق النظام اإلسالمي ككل ليست هناك ضرورة للتأمين بكل صوره ألن البديل 
 .(246)اإلسالمي لذلك هو نظام  زكاة المال ونظام التكافل االجتماعي

الرسوم الحكومية ثانيًا :في ظل الوقت الحاضر ... يمكن معاملة التأمين اإلجباري كنوع من أنواع 
الواجب دفعها حتى يتم الحصول على الملكية ،ولذلك هناك اضطرار إليه ....ويفضل أن يتم لدى 

 شركات التأمين اإلسالمية إذا أمكن ذلك.
ثالثًا :بالنسبة للتأمين الشامل االختياري لدي شركات التأمين المعاصرة فيرى فريق من الفقهاء أنه 

امل بالربا وأن في بوليصة التأمين غرر وجهالة وغبن وأكل أموال الناس حرام الن هذه الشركات تتع
بالباطل ... إلي غير ذلك مما تحرمه الشريعة اإلسالمية والبديل اإلسالمي لذلك هو نظام التأمين 

 .(247)التعاوني الذي يقوم على أسس تقرها الشريعة اإلسالمية
الخرطوم عندما فرض عليهم نظام التامين كونوا يقول أبو زهرة ) ويعجبني أن قائدي السيارات في 

من بينهم جماعة تعاونية تكون هي المؤمنة ،فيكونون جميعًا مستأمنين ومؤمنين ،حفظ اهلل إيمانهم ، 
وبارك لهم في رزقهم فهال دعونا العالم اإلسالمي إلي إيجاد نظام تأميني تعاوني بدل هذا النظام غير 

 .(248)على انه بدعة يهوديةالتعاوني الذي النزال مصرين 
 وثيقة تأمين السيارات:

لم يحدد القانون السوداني شروطًا معينة لوثيقة التأمين لذلك نحاول التعرف عليها من خالل ممارسة 
 الشركات لها:

)هي عقد ملزم يلزم المؤمن )شركة التأمين( بمقتضاه أن يؤدي إلي المؤمن له مبلغًا من المال ،أو 
في حالة وقوع الحادث أو تحقيق الخطر المبين في عقد التأمين ،وذلك نظير قسط يعوض عينًا أخر 

 من المال يحدد على أساس قيمة السيارة )على أساس القيمة السوقية(.
تأمين السيارات عبارة عن التغطية لألضرار التي تصيب السيارة أو الغير أو ممتلكات الغير وهناك 

 ما يلي: عدة أنواع لتامين السيارات أهمها
 /المسئولية المدنية أمام الجمهور أو الطرف الثالث أو ما يعرف ب )التامين اإلجباري(.1
 /التأمين الشامل.2

                                                           

ومابعدها ،ط دار العواصم المتحدة ،الطبعة 311ن وأحكامه، د. سليمان بن إبراهيم بن ثنيان ،ص راجع في هذا المعنى كتاب التأمي (246)
 م.1993هـــ 1414األولى 

 .39المصدر :مجلة االقتصاد اإلسالمي ،بنك دبي اإلسالمي، العدد صفحة  (247)
 .198التامين بين الحل والتحريم ص  (248)
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 /التأمين ضد الطرف الثالث مع إضافة خطر الحريق والسرقة.3
 / التأمين الشامل مع استثناء الطرف الثالث.4

 وأكثر األنواع شيوعًا هو:
 /التأمين الشامل.1
 مين ضد الطرف الثالث./التأ2

 تغطيات واستثناءات وثيقة التأمين.
 األخطار التي تغطيها وثيقة التامين ضد الطرف الثالث:

ولية المدنية تجاه الغير في حالة األذى البدني أو الجسماني أو الوفاة أو ؤ يغطي هذا التأمين المس
بواسطة المؤمن له أو السائق  التلف المادي الذي يلحق بممتلكات الغير نتيجة استخدام السيارة

 المصرح له بقيادتها بإذن من المؤمن له.
 األخطار التي تغطيها وثيقة التامين:

 وهي الخسائر أو األضرار التي تلحق بجسم السيارة وتتمثل في الفقد أو التلف الناتج عن:
بأي وسيلة على  تصادم أو انقالب، حريق، انفجار خارجي، السرقة أو محاولة السرقة ،نقل السيارة

 أن تخطر الشركة كتابة قبل النقل ،فعل صادر من الغير.
 االستثناءات :

هناك بعض األخطار التي ال يمكن التأمين عليها لذا سميت باألخطار المستثناة من التغطية في 
 الوثيقة منها :

 /الحوادث التي تقع خارج حدود المنطقة الجغرافية المحددة في الوثيقة.1
 ر التي تقع للسيارة إذا استعملت في غير الغرض المخصص لها./األضرا2
 /استعمال السيارة من قبل شخص غير حائز على رخصة قيادة سارية المفعول لفئة السيارة.3
/الشغب واالضطرابات ، األعمال العسكرية ) الحرب أو الغزو أو أعمال الشغب ( ويمكن تغطية 4

 الشغب واالضطرابات نظير قسط  إضافي.
 إجراءات المطالبات:

 اإلجراءات التي يجب إتباعها في حالة وقوع حادث للسيارة المؤمن عليها:
/إبالغ الشركة بالحادث وتقديم المستندات وهي تقرير الشرطة وعقد شهادة التأمين األصلية السارية 1

 المفعول وقت وقوع الحادث.
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براز رخصة قيادة سارية  اوقيع عليه/ملء استمارة تصريح بوقوع حادث بواسطة المؤمن له والت2 وا 
 المفعول.

/يقوم مندوب الشركة أو المهندس المرخص له من قبل مراقب التأمين بإجراء الكشف على السيارة 3
 المتضررة وبعد كشف األضرار واألجزاء التي يجب إصالحها أو استبدالها من جراء الحادث.

 /يتم إصالح المركبة بالتنسيق مع الشركة.4
النسبة لألضرار الجسدية الناجمة عن الحادث فإن تسوية التعويضات الناجمة عن اإلصابات / ب5

الجسدية أو الوفاة تتم حسب نوع التأمين ) طرف ثالث / شامل ( وبالشروط والمبالغ التي يقضيها 
 . (249)كل نوع

لها وهي آلة  ول عن كل ما يحدثه بسيارته من إتالفات، ألنه المسيرؤ )وذلك الن سائق السيارة مس
في يده تتحرك بإرادته ،وتتوقف بإرادته ،فكل ما ينشأ عنها من ضرر ،بناء على القاعدة الشرعية 

 .(250))المباشر ضامن( فاألموال مضمونة في العمد والخطأ ، والفرق أن الخطأ ال إثم فيه
 الدية:

نما تؤخذ في غير العمد من العاقلة ،الن هدر  الدم مفسدة عظيمة ،وجبر  يقول العالمة الدهلوي: )،وا 
قلوب المصابين مقصود ،والتساهل من القاتل في مثل هذا األمر العظيم ذنب يستحق  التضييق 
عليه ،ثم لما كانت الصلة واجبة على ذوى األرحام ،اقتضت الحكمة اإللهية أن يوجب شيء من ذلك 

نما تعين هذا لمعنيين:  عليهم شاؤوا أم أبوا ،وا 
ن كان مأخوذًا به لمعنى التساهل ،فال ينبغي أن يبلغ به أقصى المبالغ، فكان أحدهما: أن الخطأ  وا 

 أحق ما يوجب عليهم عن ذي رحمهم ما يكون الواجب فيه التخفيف عليه .
والثاني: أن العرب كانوا يقومون بنصرة صاحبهم بالنفس والمال عندما يضيق عليه الحال ،ويرون 

ون تركه عقوقًا وقطع رحم ،فاستوجبت عاداتهم تلك أن يعين لهم ذلك صلة واجبة وحقًا مؤكدًا، وير 
 ذلك.

 واألصل في الدية:
أنها تجب أن تكون مااًل عظيمًا يغلبهم ، وينقص من مالهم ،ويجدون له بااًل عندهم ،ويكون بحيث 
 يؤدونه بعد مقاساة الضيق، ليحصل الزجر ،وهذا يختلف باختالف األشخاص ،وكان أهل الجاهلية

                                                           

على األنترنت. مجلة البحوث الفقهية ،مسئولية سائق السيارة ، د/عبد العزيز عمر الخطيب ، موقع اتحاد شركات التأمين السودانية   (249)
 .24ص 

 .246مجلة البحوث الفقهية ،مسئولية سائق السيارة ، د/عبد العزيز عمر الخطيب  ، ص  (250)
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مائة، وأبقاها النبي  ىلب أنهم ال ينزجرون بها بلغها إلعبد المط ىوها بعشرة من االبل ،فلما رأقدر 
صلى اهلل عليه وسلم على ذلك الن العرب يومئذ كانوا أهل ابل ،فقدر من الذهب ألف دينار، ومن 

 الفضة أثني عشر ألف درهم، ومن البقر مائتي بقرة ، ومن الشاه ألفي شاه.
ذا :بأن مائة رجل إذا وزع عليهم ألف دينار في ثالث سنين أصاب كل واحد منهم في والسبب في ه

سنة ثالثة دنانير وشيء، ومن الدراهم ثالثون درهمًا وشيء ،وهذا شيء ال يجدون ألقل منه بااًل 
،والقبائل تتفاوت فيما بينهم ،يكون منها الكبيرة، ومنها الصغيرة ،وضبط الصغيرة بخمسين ،فإنهم 

ي ما تتقري بهم القرية ،ولذلك جعل القسامة خمسين يمينًا متوزعة على خمسين رجاًل ،والكبيرة أدن
ضعف الخمسين فجعلت الدية مائة ليصيب كل واحد بعير أو بعيران أو بعير وشيء في كثير 

 القبائل عند استواء حالهم.
اإلبل خفض من الدية، واألحاديث التي تدل على أن النبي صلى اهلل عليه وسلم كان إذا رخصت 

ذا غلت رفع منها، فمعناها عندي أنه كان يقضي بذلك على أهل االبل خاصة ،وأنت إن فتشت  وا 
أهل تجارات وأموال وهم أهل الحضر ،وأهل رعي، وهم أهل البدو  لىالبالد وجدتهم ينقسمون إعامة 

 .(251)ال يجاوزهم حال األكثرين
زمن بمنشور من رئيس القضاء ،وكان أخرها بالمنشور وفي السودان يتم تحديدها كل فترة من ال

 م :تعديل مقدار  الدية وكيفية استيفائها:2016( لسنة 4الجنائي رقم )
من قانون اإلجراءات  212م والمادة 1991من القانون الجنائي لسنة  42/1)عماًل بأحكام المادة 

الجناة والمنع والزجر والردع وكفًا  م وتحقيقًا ألغراض الشارع في التضييق على1991الجنائية لسنة 
للتعدي والتهاون في أمر النفوس وما دونها من األبدان وصيانة لها باعتبارها أهم الضرورات الخمس 

ومراعاة الظروف االقتصادية وما طرأ على األسعار من زيادة ال  ،التي نص عليها الشرع الحنيف
المختصة ومسح أسعار االبل بمناطق اإلنتاج  تخفى على أحد وبعد التشاور والتفاكر مع الجهات

 باعتبار أنها المثمن الذي نص القانون على اعتباره في تقدير الدية أصدر المنشور االتي نصه :
لتكون ثالثمائة وثالثين ألف  3/2009أواًل: تعدل قيمة الدية الكاملة المقررة بموجب المنشور الجنائي 

 مغلظة لتكون بمبلغ ثالثمائة وسبعة وثالثون ألفًا وخمسمائة جنيه.جنيه سوداني ،وتعدل كذلك الدية ال

                                                           

ه 1432شوال 27،االحد 15798عدد مقال بعنوان :مطالب بمراقبة شركات التأمين ،فهد الثنيان ،جريدة الرياض السعودية، ال (251)
 م.2011سبتمبر 25،
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( من القانون الجنائي 45ثانيًا: على المحاكم مراعاة مقتضيات الفقرتين األولى والثانية من المادة )
بعدم إغفال النص على موجباتهما في منطوق الحكم وكذلك مراعاة الفقرتين الرابعة والخامسة من 

 أن الكفالة والتنفيذ المدني.ذات المادة بش
فيما يتعلق بالحوادث المرورية بعد مضي  –ثالثًا: تسري أحكام هذا المنشور بحق شركات التأمين 

 ستة أشهر من تاريخ صدوره .
سارية على وثائق التأمين الصادرة حتى حلول األجل الوارد في  3/2009رابعًا: تظل أحكام المنشور 

 ى شركات التأمين.الفقرة ثالثًا لسريانه عل
خامسًا :بالنسبة للحوادث التي ال تكون شركات التأمين طرفًا فيها تسري أحكام هذا المنشور اعتبارًا 

م ،أما الحوادث الواقعة قبل ذلك التاريخ فيطبق عليها المنشور 2016من اليوم األول من شهر مايو /
ن كان نظرها بعد سريان هذا التعديل .3/2009  م وا 

 يراعي إعادة التقدير للدية سنويًا.سادسًا :
بعد صدور هذا المنشور تقدم اتحاد شركات التأمين بطلب للسيد/رئيس القضاء طالبين إمهالهم حتى 

أقساط التأمين التي تم حسابها بناء على ى يقوموا بتوفيق أوضاعهم وزيادة بداية العام التالي ،حت
شركات أجنبية موجودة خارج البالد طلب مدهم بزمن الدية السابقة ونسبة الرتباط إعادة التامين ب

 وضاع ،وافق السيد /رئيس القضاء ومنحهم مهلة حتى العام التالي.األحتى يقوموا بتوفيق 
 هذا نص منشور الملحق على االتي:

إيمانًا منا بالدور المتعاظم لشركات التأمين باعتبارها فكرة تعاونية تقوم في األساس على عملية توزيع 
لخسارة الناشئة عن الحادث على عدد كبير من الوحدات االقتصادية ،ولما كانت صيغة إدارة الخطر ا

تعتمد كذلك على التكافل بين أفراد المجتمع من خالل هذه الشركات المتخصصة في مجال تنظيم 
طاف وظيفة التكامل بطريقة علمية منظمة في إطار مالي واقتصادي، األمر الذي يقود في خاتمة الم

على طلب من اتحاد شركات التأمين بإمهالهم  إلى استقرار المجتمع ،وبعد االجتماع الذي تم بناءً 
م حتى يتمكنوا من 4/2016م قبل سريان أحكام المنشور الجنائي بالرقم /2017حتى بداية العام 

 إعادة التأمين الرتباط ذلك بمعقودات مع شركات أجنبية .
م مقروءة 2015م تعديل سنة 1986من قانون السلطة القضائية لسنة  (50واستنادًا لنص المادة )

م فإنني أصدر هذه النشرة ملحقًا 1991( من قانون اإلجراءات الجنائية لسنة 212مع المادة )
 م.4/2016للمنشور الجنائي 

 م لتقرأ كاالتي:4/2016تعدل الفقرة الثالثة من المنشور الجنائي /
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اعتبارًا من  –فيما يتعلق بالحوادث المرورية  –منشور بحق شركات التأمين ثالثًا :تسري أحكام هذا ال
 م .1/1/2017

 .(252)أربعمائة ألف لاير ىفي السعودية رفعت الدية من مائة ألف لاير إل
يقول الدكتور عبد القادر عودة :) الدية : جعلت الشريعة الدية بعقوبة أصلية للقتل والجرح في شبه 

ن وسنة الرسول صلى اهلل عليه وسلم ، فاهلل جل شأنه يقول: آدر هذه العقوبة القر العمد والخطأ ،ومص
فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله  أً ومن قتل مؤمنًا خط أً ) وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنًا خط

والرسول صلى اهلل عليه وسلم يقول: )أال إن في قتيل عمد الخطأ قتيل السوط (253)إال أن يصدقوا(
 (254)والعصا والحجر مائة من اإلبل(

ن كانت عقوبة إال إنها تدخل في مال المجنى عليه وال تدخل  والدية مقدار معين من المال ،وهي وا 
خصوصًا وأن مقدارها يختلف تبعًا لجسامة  ،خزانة الدولة ،وهى من هذه الناحية أشبه بالتعويض

 ده لها.اإلصابات ويختلف بحسب تعمد الجاني للجريمة وعدم تعم
ومن الخطأ اعتبار الدية تعويضًا لهذا التشابه القوي بينها وبين التعويض ، إذ الدية عقوبة جنائية ال 
يتوقف الحكم بها على طلب األفراد، وكذلك من التجوز اعتبارها عقوبة خالصة وهى مال خاص 

ألنها مقررة جزاء  للمجني عليه، وأفضل ما يقال في الدية أنها عقوبة وتعويض معًا ، فهي عقوبة
ذا عفا المجنى عليه عنها جاز تعزير الجاني بعقوبة تعزيرية مالئمة ،ولو لم تكن عقوبة  للجريمة ،وا 
لتوقف الحكم بها على طلب المجنى عليه، ولما جاز عند  العفو عنها أن تحل محلها عقوبة تعزيرية 

 بها إذا تنازل المجني عليه عنها.،وهي تعويض ألنها مال خاص للمجني عليه وألنه ال يجوز الحكم 
 وعقوبة الدية ذات حد واحد فليس للقاضي أن ينقص منها شيئًا أو يزيد في مقدارها.

الجاني ، وألنه لم يتعمد  ىلم تعاقب الشريعة في حالة الخطأ بالقصاص، النعدام الدوافع النفسية لد
ال وعدم الحرص ،ولما كان يتسبب عنها الجريمة ولم يفكر فيها، ولكن لما كانت الجريمة سببها اإلهم

في الغالب أضرار مالية للمجني عليه أو لورثته، فقد رأت الشريعة في هذين السببين أن تكون العقوبة 
في أعز ما يحرص عليه اإلنسان بعد النفس وهو المال، فكان جزاء  عدم الحرص هو الحرمان من 

وكان جزاء اإلضرار بمال اآلخرين هو اإلضرار المال الذي يتعب الناس أنفسهم في الحرص عليه ،

                                                           

تحقيق د. عثمان جمعة ضميرية ،ط مكتبة الكوثر، 1046-1044حجة اهلل البالغة ،أحمد المعروف بشاه ولى اهلل الدهلوي ،ص  (252)
 م .1999هـ،1420الطبعة األولى 

 (.92سورة النساء آية رقم ) (253)
 .2487،4/412رقم  جامع األصول في احاديث الرسول ،حديث (254)
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بالمال ،وال شك أن هذه العقوبة كافية لحمل المتهاون المهمل على أن يتمسك بأهداب الحرص 
 .(255)واليقظة

 هل يمكن األخذ بنظام العاقلة اليوم؟
عهدنا نظام العاقلة على ما فيه من عدالة وتسوية بين الجناة والمجني عليهم ال يمكن أن يقوم في 

الحاضر، ألن أساسه وجود العاقلة، وال شك أن العاقلة ليس لها وجود اليوم إال في النادر الذي ال 
ذا وجدت فإن عدد أفرادها قليل ال يتحمل أن تفرض عليه الدية ، ولقد كان للعاقلة وجود  حكم له، وا 

ا اآلن فال شيء من هذا في طالما احتفظ الناس بأنسابهم وقراباتهم وانتموا إلي قبائلهم وأصولهم، أم
إذن فال محيص  من األخذ بأحد الرأيين اللذين أخذ بهما الفقهاء من قبل  أغلب البالد واألقطار،

ما الرجوع على بيت المال.  ،فإما الرجوع على الجاني بكل الدية ،وا 
وهذا ال يتفق  إهدار دماء أكثر المجني عليهم، ألن أكثر الجناة فقراء، ىوالرجوع على الجاني يؤدي إل

مع أغراض الشريعة اإلسالمية التي تقوم على حفظ الدماء وحياطتها ،كما أن الرجوع على الجاني 
 يؤدي إلي انعدام العدالة والمساواة .

والرجوع على بيت المال يرهق الخزانة العامة، ولكنه يحقق العدالة والمساواة، ويصون الدماء، ويحقق 
الخوف من إرهاق الخزانة مانعًا من العدالة والمساواة، وحائاًل دون  أن يكون علىأغراض الشريعة، 

تحقيق أغراض الشريعة، فالحكومة تستطيع أن تفرض ضريبة عامة تخصص دخلها لهذا النوع من 
التعويض، وتستطيع أن تخصص الغرامات التي يحكم بها على المتقاضيين لهذا الغرض، إذا كانت 

ا بإعالة الفقراء والعاطلين فأولى أن تلزم نفسها بتعويض المجني عليهم الحكومات العصرية تلزم نفسه
 وورثتهم المنكوبين.

يطاليا ويوغسالفيا، فأنشأت خزانة خاصة  ولقد أخذت بعض الدول األوروبية بهذه الفكرة كألمانيا وا 
وخصص  تسمى خزانة الغرامات ،إيرادها المبالغ المتحصلة من الغرامات التي تحكم بها المحاكم،

إيراد هذه الخزانة لتعويض المجني عليهم في الجرائم بشرط أن تكون أموال الجاني ال تكفي 
 للتعويض.

أخذت به هذه البالد لتحقق  ،وهذا الذي أخذت به بعض البالد األوروبية هو جزء من نظام العاقلة
ذا كان نظام العاقلة  يقوم عل ى هذا الوجه في البالد بعض األغراض التي ترمي الشريعة لتحقيقها، وا 

                                                           

 م .2003 -هـ142،ط مكتبة التراث، القاهرة، 580-578/ 1التشريع الجنائي اإلسالمي، عبد القادر عودة ، (255)
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األوروبية فأولي بنا وهو نظامنا األصيل أن نقيمه بيننا على الوجه الذي يحقق أغراض الشريعة 
 . (256)ويالئم ظروفنا

هنالك اجتهاد من عمر رضى اهلل عنه بجعل العاقلة على أهل الديوان)الذي يضم جنود كل 
 يئات.مدينة(،وبعض المعاصرين قال :تكون على النقابات واله

 األضرار الجسدية:
)وهي األذى الذي يلحق باإلنسان في جسمه من جراء حادث مركبة ،وقد ينجم عن هذا الحادث 
ضرر بحيث يؤدي إلي وفاة ويشترط في التأمين عن الوفاة أن يكون الحادث ناجمًا عن المركبة 

 .(257)المؤمن عليها
الوفاة أو  اديثًا األضرار الجسدية بأنهوقد عرفت الوثيقة الموحدة للتأمين اإللزامي الصادرة ح

 . (258)التي تلحق بالغير بما في ذلك العجز الكلي أو الجزئي الدائم أو المؤقتبها اإلصابات 
وقد اتخذت المملكة العربية السعودية نهجًا مختلفًا عن باقي الدول العربية حيث حددت القيمة التي 

ولية الشركة ؤ إن الحد األعلى لمس ولية المدنية كاالتي:ؤ تغطي األضرار الجسدية في وثيقة تأمين المس
فيما يتعلق بالوفاة أو اإلصابة الجسدية ألي شخص لن تتجاوز ألية واقعة واحدة وفي اإلجمالي 

 ن لاير سعودي ( و لاير ) خمسة ملي5,000,000خالل فترة التأمين 
 وفي الدول العربية األخرى كاالتي :

ر، المغرب، سوريا، العراق، األردن، األمارات، البحرين، مصر، فلسطين قطر، الكويت ،تونس، الجزائ
 .(259)،ليبيا ،هذه الدول تغطي األضرار الجسدية بقيمة غير محددة

 األضرار المادية:
 (260)والضرر المادي هو كل اعتداء على المصالح المرتبطة بالذمة المالية للمدعي بالحق

                                                           

 . 586-585/ 1التشريع الجنائي ، عبد القادر عودة ، (256)
 1لناجمة عن استعمال المركبات ، ط(  سمر عبد القادر عساف ،النظام القانوني لعقد التأمين اإللزامي من المسئولية المدنية ا2 (257)

  98،ط دار الراية للنشر والتوزيع ، ص  2008،األردن، 
محمد إبراهيم دسوقي ،تعويض الوفاة واإلصابة الناتجة عن حوادث السيارات، د:ط ،مصر، د:ن ) رقم اإليداع بدار الكتب  (258)
 22(ص 20823/2005،)
حاد األردني لشركات التأمين ،دائرة الدراسات والتطوير ،السنة الرابعة ،العدد الثاني رسالة التأمين ،نشرة فصلية دورية عن االت (259)

 .22م،ص 2001،لسنة
  389عبد المجيد عامر شيبوب، التعويض عن األضرار الناشئة عن حوادث السيارات ،ص  (260)
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ضرار المادية بمبالغ محددة وهي السعودية واألردن وقد حددت بعض الدول العربية تغطية األ
 واألمارات والبحرين. 

والدول التي تغطي األضرار المادية بقيمة غير محددة :الكويت ،قطر ،العراق ،سوريا، المغرب، 
 . (261)تونس، الجزائر

بعض القوانين أضافت الضرر المعنوي :فهو الذي يصيب أقارب ضحية حادث المرور الذي 
 .(262)يتوفي

 . (263)والرأي الراجح عند الفقهاء المعاصرين عدم جواز هذا النوع من التعويض
 ونحاول التعرف على بعض المفاهيم الخاطئة حول تأمين السيارات في تقرير نشرته إحدى الصحف:

)أثارت قضية االستغالل السيء لتأمين السيارات من قبل السائقين جداًل واسعًا وسط أفراد المجتمع 
ن أنها تدفعهم لالستهتار بحياة الناس ظنًا منهم أن التأمين يحميهم من كل ضرر، لذلك ال ،بحسبا

 خرين خاصة  عابري الطريق.حجم ما يقترفون من أخطاء تجاه اآليبالون وال يقدرون 
ولكن كيف يعلم هؤالء وغيرهم أن الغرض من التأمين هو تقليل حجم المخاطر وليس تبريرها ؟وكيف 

ة تدفع باتجاه التقليل ليس من هذا الفهم الخاطئ بل تصحيحه ، حتي يعي السائق نصل إلي صيغ
أن التأمين ليس سالحًا مشرعًا لحصد أرواح اآلخرين ،وفي المقابل يجب أن تتخذ شركات التأمين 
من اإلجراءات ما يحد من هذا االستغالل السيء )أخر لحظة( بحثت هذه القضية من جوانبها 

 التحقيق. المختلفة في هذا
 فهم خاطئ واستهتار:

المواطنين في حديثهم للصحيفة الفهم الخاطئ من قبل السائقين لنظام التأمين ،فوصف  من انتقد عدد
أحد المواطنين  ما يحدث في الطرقات من قبل سائقي المركبات بأنه استهتار بأرواح المواطنين 

يريد  ىا مقابل سائق بص أو عربة أخر بحجة أن لديهم تأمينًا ،فقد تدفع عائلة بأكملها حياته
ونحن هنا ال نعترض على  وتساءل المواطن  :لماذا ال توضع شروط تحمي المواطنين ؟ ،مسابقتها

ما حدث بعد  ىالقضاء والقدر ولكن من يتساهل بأرواح األخرين البد له من رادع، وقال إننا نر 
بحت السيارات الكبيرة ال تبالي بأحد بل التأمين على المركبات وباألخص التأمين الشامل ،فقد أص

                                                           

ئرة الدراسات والتطوير ، السنة الرابعة العدد الثاني رسالة التأمين ،نشرة فصلية دورية تصدر عن االتحاد األردني لشركات التأمين ،دا (261)
 2، ص 2001لسنة 

  61،أحكام حوادث المرور ،شويمت ،ص 15-74المعدل والمتمم لألمر  88/31المادة  (262)
راجع بحث بعنوان ) الضرر النفسي والتعويض المالي عنه ، دراسة مقارنة ، د.محمد عبد العزيز سعد اليمني  ص  (263)

 م .2013هـ ،سبتمبر 1434،شوال 28،السنة 94ها،مجلة الشريعة والدراسات اإلسالمية ،جامعة الكويت ،العدد ومابعد525
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، وطالب الجهات تجدها تأخذ المسار األيسر دون خوف وتزاحم السيارات الصغيرة وبكل جرأة
ولة بإعادة النظر في األمر أو وضع العقوبات الصارمة ضد من تسول له نفسه االستهتار ؤ المس

 بأرواح األخرين.
 اقتراح وحلول:

 لهذه القضية متمثاًل في إيجاد قانون يربط ملف السائق بمقدار التأمين فيما اقترح مواطن آخر حالً 
الذي يدفعه ،بحيث يتصاعد المبلغ مع تكرار الحوادث وخطورتها إلي أن يصل حدًا يستحيل معه 
تأمين السائق ،وبالتالي إخراجه عن الطريق مادام قاتاًل ال تحميه القوانين عندما يقتل ،ونادى  

ف أمني للسائق يتم وضعه تحت تصرف شركات التأمين، فمتى ما تقدم السائق بضرورة فتح مل
بطلب الحصول على التأمين يتم التدقيق في ملفه فإذا تبين أنه من متكرري الحوادث والمخالفات 

 ترفع قيمة تأمينه تدريجيًا ،وفق معادلة يشترك المختصون والجهات المعنية بوصفها.
ن تم إقراره لمصلحة األفراد والمجتمع بشكل عام فهو للحماية أكثر منه ويضيف سائق أن نظام التأمي

للتعويض ،بمعنى أن القصد األساسي هو أن يحترم الناس القانون أواًل ثم إذا وقع مكروه ال سمح اهلل 
يكون هناك من التدابير ما يخفف الوطأة، ألننا كنا في الماضي إذا وقع حادث مميت ولم يكن 

لمركبة السداد ال يكون أمامه بعد اهلل إال أن يلجأ إلي التسول ، والتسول وخالفه مما بمقدور صاحب ا
يريق ماء الوجه يجعل كل سائق يسير بالسرعة القانونية والحرص الذي يحفظ حياته وحياة من 
يشاركونه الطريق ،لذلك جاء التامين لحماية أرواح الناس والتقليل من التهور والسرعات الجنونية 

يجاد وسائل لتعويض المتضررين ،بحيث ال يتحمل التعويض الشخصي الضعيف ،لكن سائق آخر  وإل
خالف سابقه الرأي حين قال :لألسف الشديد إن بعض السائقين استغلوا نظام التأمين واعتبروه بمثابة 

ويدهسون كل من يجدونه في طريقهم ، ويفعلون ما يروق لهم  ؤون)صك غفران( يؤدون به ما يشا
طالما أن هناك ما يدفع عنهم قيمة األرواح المفقودة والخسائر المترتبة  على تهورهم واستهتارهم 
بأنظمة السير، ومع يقيني أن جهات االختصاص ال يفوتها إن كان السائق متهورًا أم أن الحادث وقع 

الب  دون قصد منه، لكن البعض مازال يفهم التأمين أنه مجرد تحدي وعبث بأنظمة السير وط
 .(264)بضرورة تكثيف الوعي

 مفهوم خاطئ:

                                                           

 www.sudanelite.com/news(2.) موقع صحيفة النخبة اإللكترونية على األنترنت . (264)
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وأوضح مدير اإلدارة أن منطلقات التهور عند بعض السائقين تتمثل في اعتمادهم أن شركة التأمين 
هي الضامن وعليها دفع كل شيء ،وتجد أن بعضهم يردد عبارة )اضرب وشركة التأمين تدفع( ،ومما 

لعقوبات الواردة في قانون المرور، خاصة في حاالت جعل هذا االعتقاد سائدًا لديهم عدم مالءمة ا
 الوفاة أو الضرر والتلف ..ومعالجة تهور القيادة بإهمال يتطلب قوانين رادعة لهؤالء األشخاص.

 استغالل سيئ:
وأكد مدير اإلدارة القانونية: أنه إذا استمر السائقون في هذا االستقالل السيء فإن ذلك  قد يدفع 

حجام عن تأمين السيارات أو زيادة األقساط التأمينية، حتى ال يصل األمر إلي شركات التأمين لأل
انهيار هذه الشركات التي يقع على عاتقها نشر الوعى لدى المواطنين والمؤسسات، حتى تكون هناك 

 عالقة تكافلية تدفع نحو استمرار الخدمة.
في ما يتعلق بالمخالفات  وأضاف إننا لو رجعنا إلي سجالت شرطة المرور ومضابط المحاكم

المرورية، نجد معلومات مهولة تثبت مدى عدم التزام السائقين ومدى الضرر الكبير الذي يقع على 
 الشركات في السداد. 

 ،انية)اقترح البروفيسور محمد الفاتح إسماعيل المحامي وأستاذ القانون في عدد من الجامعات السود
لتأمينية لألضرار الناتجة عن حوادث السيارات ، وذلك في إنشاء صندوق حكومي يختص بالتغطية ا

حالة عدم معرفة السيارة مرتكبة الحادث أو عدم وجود تأمين على السيارة، أو السيارة المعفاة من 
 إجراءات الترخيص ،أو حاالت إعسار شركة التأمين.

انية الخاصة بالمرور أن التشريعات السود وكشف البروفيسور في ورقة عمل عن التأمين والسالمة،
،خالفًا للمشروع المصري الذي عالج  ىضياع الدم سد ىإل ىوالتأمين لم تعالج هذه المسألة ،مما أدي

مثل هذه المسائل ،حيث نص في بنوده على إنشاء صندوق حكومي لتغطية األضرار الناجمة عن 
الحادث أو عدم وجود  حوادث مركبات النقل السريع في حاالت عدم معرفة المركبة المسؤولة عن

تأمين على المركبة لصالح الغير، أو في حاالت المركبات المعفاة من إجراءات الترخيص ،وحاالت 
 إعسار شركة التأمين كليًا أو جزئيًا.

وبين البروفيسور أن الصندوق المقترح يؤدي مبلغ التأمين للمستحقين ،ويحق له في حاالت عدم 
الغير أو حوادث المركبات المعفاة من إجراءات الترخيص، الرجوع  وجود تأمين على المركبة لصالح

إلي مالك السيارة أو المركبة أو المتسبب في الضرر بقيمة مبلغ التأمين الذي دفعه الصندوق ،مؤكدًا 
أن الصندوق يعالج الخلل في تعويضات الحوادث التي تقيد ضد مجهول أولم يتم التعرف على 
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ذا كانت السيارة معلومة ولكن غير السيارة مرتكبة الحادث  أو شركة التأمين المؤمنة لديها إجباريًا ،وا 
 .(265)مؤمن عليها إجباريًا ،أو حوادث السيارات المعفاة من التأمين اإلجباري

ووافقه في هذا الراي صاحب بحث التامين على السيارات حيث قال في التوصيات )إنشاء صندوق 
 .(266)التي ال يتم فيها معرفة السائق المتسبب في الحادث( ترعاه الدولة لتعويض اإلصابات

وفي الجزائر طبق هذا النظام بأن أنشأوا صندوقًا للتعويضات )وفي حالة عدم معرفة المتسبب فإن 
 (267)الصندوق الخاص بالتعويضات يتكفل بتسديد التعويضات المستحقة للضحية(

 التكييف الفقهي لمسألة توقع الخطر :
في موضوع التأمين وجدته ينبني على توقع األخطار في المستقبل ،فتساءلت في نفسي عندما بحثت 

 عن الحكم الشرعي لهذا التوقع هل هو مباح أم مكروه أو مندوب ألننا لم نجد دلياًل يدلنا عليه.
وهل يجوز للمسلم أن يتوقع الخطر سواء على نفسه أو ماله أو بدنه أو على الغير، ولقد كان من 

ن أرسلتها دعاء  النبي صلى اهلل عليه وسلم الدعاء بحفظ النفس )إن أمسكت نفسى فارحمها وا 
وكان يقول عليه الصالة والسالم ) اللهم استر عوراتي  (268)فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين(

،وكان يستعيذ باهلل من الهم  (270))وهي جمع روعة وهى المرة الواحدة من الفزع( (269)وآمن روعاتي(
 الحزن، إلي غير ذلك من األثار التي تنشد األمن النفسي للمسلم في دينه ودنياه .و 

 (271)أم توقع األخطار هو من تلبيس الشيطان المذكور )الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء(
والمسلم إذا التزم أحكام المسلم وعده اهلل سبحانه وتعالى بالحياة الطيبة في قوله تعالي ) من عمل 

والنبي صلى اهلل عليه وسلم يقول في  (272)الحًا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة(ص
الحديث )من أصبح معافي في بدنه آمنًا في سربه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا 

ه إلى غير ذلك من اآليات واالحاديث التي تأمر المسلم بالرضا بما قسمه اهلل سبحان (273)بحذافيرها(
ذا استعنت  وتعالى ،وفي الحديث ) احفظ اهلل يحفظك ،احفظ اهلل تجده تجاهك ،إذا سألت فأسال اهلل وا 

                                                           

 م.2010أغسطس 6132،7جريدة الصحافة العدد  (265)
  .214ة العربية السعودية ، سالم القرني ص التأمين ضد حوادث السيارات في المملك (266)
 . 61،والخاصة بكيفية منح التعويضات من الصندوق ،راجع أحكام الحوادث ، شويمت ص 74/15المادة التاسعة من األمر  (267)
 ،كتاب الدعوات ،باب التعوذ والقراءة عند المنام .6230حديث رقم  8/70صحيح البخاري  (268)
 ،تحقيق أحمد محمد شاكر.4786،حديث رقم 4/397حنبل مسند األمام أحمد بن (269)
 م .1979هــــــ ،1399،ط المكتبة العلمية 2/663النهاية في غريب الحديث واألثر ،أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري  ، (270)
 (.268سورة البقرة آية رقم ) (271)
 ( .97سورة النحل آية رقم ) (272)
 أبو نعيم االصفهاني، ط دار الكتب العلمية بيروت .5/249ياء حلية األولياء وطبقات األصف (273)
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فاستعن باهلل ،واعلم أن األمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إال بشيء قد كتبه اهلل 
فعت األقالم لك ،ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إال بشيء قد كتبه اهلل عليك، ر 

 .(274)وجفت الصحف(
وينبغي أن يكون بيت مال المسلمين معدًا لمثل هذه األشياء ،وكذلك لما جاء في الحديث )مثل 
المؤمنين  في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم  كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعي له سائر 

 .(275)الجسد بالسهر والحمى(
ت التأمين بأن الشخص المؤمن عندما يدفع قسط التأمين يحس كذلك إذا نظرنا إلي ادعاء شركا

باألمان، أقول في شريعة اإلسالم هنالك ضوابط  وآداب وتوجيهات  ومعامالت إذا قام بها المسلم 
 أحس باألمان والقران والسنة مليئان بهذه الضوابط واآلداب وغيرها .

شركات التأمين بعمل دراسة لعمالئها عند ثم ثانيًا نحن في عصر العلم والمعرفة ،هل قامت إحدى 
قدومهم للشركة لدفع أقساط التأمين ،قبل وبعد الدفع، هل أحسوا بهذا األمان الذي يدعونه، أم هو 
إحساس بالغبن تجاه هذه الشركات بعد أخذ األموال، وحين يقع الحادث تماطل في دفع الدية 

أشهر إلى ثالث سنوات  6الحاالت من والتعويضات )حيث تستغرق عملية دفع الدية في بعض 
 .(276)،وذلك بحسب ظروف ومالبسات الحوادث

ثم إن المسلم كيف يحس باألمان عندما يصيب ضررًا لغيره بحجة أن الشركة التأمين هي التي تفعل، 
ن قام هو بذلك على طريق الخطأ ،فلن يهدأ له بال حتي يطمئن على صحة الشخص  حتى وا 

 المضرور.
ول عن كل تصرفاته التي يقوم بها، ؤ ان في اإلسالم فيه كفاية ووقاية فاإلنسان مسإن نظام الضم

 ولية ألوليائه أو عاقلته حسب تفصيالت كتب الفقه.ؤ وفي حالة عجزه تنتقل هذه المس
 ضرورة المراجعة في إطار مقاصد الشريعة :

ذا كنا نريد فعاًل المراجعة في إطار مقاصد الشريعة في ظل كلياتها ا  لمعروفة.وا 

                                                           

،وقال حديث 576ص 2516سنن الترمذي ،كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،حديث رقم  (274)
 حسن صحيح.

   .(6026صحيح البخاري ،كتاب األدب ،باب تعاون المؤمنين بعضهم بعضًا ،حديث رقم ) (275)
مطالب بمراقبة شركات  التأمين في دفع تعويضات حوادث السير ورفع تأمين المركبات ،فهد الثنيان ،مقال بجريدة الرياض السعودية  (276)

 .15798م ،العدد 2011سبتمبر 25هـ ،1432شوال 27،تصدر عن مؤسسة اليمامة الصحفية، األحد 
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فالدين يجب علينا به طاعة ولي األمر فيما يصدره من قوانين وأنظمة لخير البالد والعباد السيما أن 
هذه القوانين واألنظمة صادرة عن أشخاص ذوي خبرات وهدفها تحقيق المصلحة العامة ، مع ضرورة 

 تقديم النصح إليجاد نظام تأمين إسالمي خالص.
نحافظ عليها باتباع  كل ما به حياتها والحفاظ عليها ،ويجب علينا في والنفس المعصومة ينبغي أن 

دول عالمنا اإلسالمي االهتمام أكثر بأمر السالمة المرورية حيث أنها أصبحت سرطان العصر الذي 
يتهدد األمة، ويقضي على شبابها الذين هم عماد نصف حاضرها وقادم مستقبلها وزادها لتحقيق 

عجيب أن األمر سيان في الدول الغنية والفقيرة ،فالسيارات تحصد األالف وجودها الحضاري ،وال
 سنويًا، وال توجد خطط توعية بالقدر الكافي لمجابهة هذا الخطر العظيم.

 والعقل ربما تأثر بالخلل الذي يطرأ عليه من خالل اإلصابات التي تلحق بأصحاب الحوادث.
 ية لالمة المأمورة بالتكاثر.والنسل كلما قل الشباب قلت الكثافة السكان

والمال مهدر سواء بتلف السيارات التي تخسر فيها الدول العمالت األجنبية، والمال المهدر في 
 التعويضات.

 الخاتمة:
/ وفي خاتمة هذا البحث نعرف أن عقد التامين من النوازل المعاصرة التي اجتهد فيها العلماء كثيرًا 1

 ولية.ؤ ت أحد فروع التأمين اإللزامي، أو التأمين ضد المس،وموضوع التأمين على السيارا
/يجب على االقتصاديين أن يجدوا البديل الشرعي لشركات التأمين التي أغلبها همها الربح 2

 المواطن البسيط في سبيل بسط هيمنتها على السوق المحلي والعالمي. واستعمال
حتى ال يستغلوا التأمين في سبيل إرضاء  /ضرورة التوعية المرورية للسائقين ومالك السيارات3

 نزوات بعض السائقين.
/ضرورة إنشاء صندوق تعويضات لتعويض الحوادث التي ال يعرف المتسبب فيها ، أو كانت 4

السيارة غير مؤمنة ،فهذا النظام المطبق في بعض الدول األوربية أولى به المسلمين ،فدينهم هو دين 
 التكافل والتعاون.

ن هو المورد الطبيعي األول لذلك يجب المحافظة عليه ،وهو قوام كل حضارة من / اإلنسا5
 الحضارات.

ولية االجتماعية( نصيبًا مقدرًا للتوعية ؤ /يجب على شركات التأمين أن تخصص من ميزانية )المس6
 بمخاطر الحوادث المرورية ،وأثرها السيئ على المجتمع والدولة ،حتى على شركات التأمين نفسها.
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 التوصيات 
أوصى القائمين على أمر الصناعة المالية اإلسالمية ضرورة مراجعة منتجات هذه الصناعة في  .1

   غاياتها الكبرى . ىوالمجامع الفقهية وصواًل بها إل مراكز البحوث
أوصي القائمين على أمر البحث العلمي، مزيدًا من االهتمام بموضوع التأمين النه من  .2

 تي لها تأثير على حياتنا االقتصادية.الموضوعات المهمة ال
أوصى الجامعات اإلسالمية بأنشاء تخصصات تعين الطالب على ولوج هذا المجال مثل  .3

 تخصص الرقابة الشرعية ،والصيرفة اإلسالمية وغيرها.
أوصي كليات الشريعة والقانون بضرورة االهتمام بربط الفقه اإلسالمي ببقية العلوم اإلنسانية،  .4

جتماع خاصة، وجعله من ضمن المقررات التي تدرس لطالب البكالوريوس ،لدراسة وبعلم اال
وهل هي موجودة في مجتمعاتنا ،وهل كانت  ،كثير من األحكام الشرعية ،مثل العاقلة في الدية

 ،العاقلة عرف اجتماعي أقره اإلسالم ،في تلك البيئة وال يمكن تطبيقه في مجتمعاتنا المعاصرة،
إلي المحافظة على  ىمجيزين للتأمين ،وهل التأمين يؤدمان التي يتحدث عنها الوكذلك ظاهرة األ

 األشياء المؤمن عليها ،أم يؤدي لالستهتار، إلي غير ذلك من الظواهر. 
 قائمة المراجع :

زين الدين أبو عبد اهلل محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي  مختار الصحاح ، .1
الطبعة: ، صيدا –الدار النموذجية، بيروت  -المكتبة العصرية ،محمد المحقق: يوسف الشيخ،

 .م1999هـ / 1420الخامسة، 
)إبراهيم مصطفى / أحمد الزيات / حامد  لمؤلف: مجمع اللغة العربية بالقاهرةالمعجم الوسيط ، .2

 .عبد القادر / محمد النجار(الناشر: دار الدعوة
 زق السنهوري.الوسيط في شرح القانون المدني عبد الرا .3
 نظام التامين للزرقاء. .4
 التأمين بين الحل والتحريم ،د/عيسى عبده . .5
 أحكام الحوادث واالثار المترتبة عليها في الشريعة االسالمية ،عمار شويمت. .6
 عبد المجيد شيبوب ، التعويض عن االضرار البدنية الناشئة عن حوادث السير . .7
 هــــ.1422النجاة ، صحيح البخاري ،محمد بن اسماعيل ،دار طوق .8
 التأمين بين الحظر واالباحة ، محمد أحمد الصالح. .9
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االشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية ،السيوطي :عبد الرحمن بن أبي بكر بن  .10
 ،بيروت ، دار الكتب العلمية. 1محمد ،ط 

 الصفة التعويضية في تأمين االضرار، الصباغ ، كامران محمد. .11
 ث السيارات ، سالم القرني.التأمين ضد حواد .12
ومابعدها ،ط دار العواصم 311التأمين وأحكامه ،د.سلبمان بن ابراهيم بن ثنيان ،ص  .13

 م.1993هـــ 1414المتحدة ،الطبعة االولى 
تحقيق 1046-1044حجة اهلل البالغة ،أحمد المعروف بشاه ولى اهلل الدهلوي ،ص  .14

 م.1999هـ،1420االولى د.عثمان جمعة ضميرية ،ط مكتبة الكوثر ،الطبعة 
مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد جامع االصول في احاديث الرسول ، .15

التتمة  -تحقيق: عبد القادر األرنؤوط ،بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن األثير 
الطبعة :  يانمكتبة دار الب -مطبعة المالح  -الناشر : مكتبة الحلواني ، تحقيق بشير عيون

 .م1969هـ ،  1389 األولى
،ط مكتبة التراث،القاهرة، 580-578/ 1التشريع الجنائي االسالمي، عبد القادر عودة ، .16

 م.2003 -هـ142
سمر عبد القادر عساف،النظام القانوني لعقد التأمين االلزامي من المسئولية المدنية الناجمة  .17

 ط دار الراية للنشر والتوزيع.، 2008،االردن،  1عن استعمال المركبات ، ط
محمد ابراهيم دسوقي ،تعويض الوفاة واالصابة الناتجة عن حوادث السيارات ،د:ط ،مصر،  .18

 (ص .20823/2005،د:ن ) رقم االيداع بدار الكتب ،)
 عبد المجيد عامر شيبوب،التعويض عن األضرار الناشئة عن حوادث السيارات. .19
 حمد محمد شاكر،طبع دار الحديث ،القاهرة .مسند االمام أحمد بن حنبل،تحقيق :أ .20
،ط 2/663النهاية في غريب الحديث واالثر ،أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري  ، .21

 م.1979هــــــ ،1399المكتبة العلمية 
 أبو نعيم االصفهاني،ط دار الكتب العلمية بيروت .5/249حلية االولياء وطبقات االصفياء  .22
عيسى بن سورة بن موسى ،تحقيق وتعليق أحمد محمد شاكر سنن الترمذي ،محمد بن  .23

 م.1975هـــــ /1395،شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي _ مصر ،الطبعة الثانية 
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 الدوريات والصحف اليومية :
مجلة مجمع الفقه االسالمي ،السنة الرابعة ،العدد السادس ،بحث بعنوان ) التامين عند التوازل  .1

 ي نظر االسالم وفي نطاق علم االقتصاد( ،د/أحمد فهمي أبوسنة . والجوائح ف
 .269(،ص 70مجلة البحوث الفقهية ،مسئولية قائد السيارة ، العدد ) .2
رسالة التأمين ،نشرة فصلية دورية عن االتحاد االردني لشركات التأمين ،دائرة الدراسات  .3

 . 22.3م،ص 2001والتطوير ،السنة الرابعة ،العدد الثاني ،لسنة
رسالة التأمين ،نشرة فصلية دورية تصدر عن االتحاد األردني لشركات التأمين ،دائرة الدراساتو  .4

 .2، ص 2001التطوير ، السنة الرابعة العدد الثاني لسنة 
 الدكتور فتحي السيد الشين :) مجلة االقتصاد االسالمي (بنك دبي االسالمي. .5
المالي عنه ، دراسة مقارنة ،د.محمد عبد  راجع بحث بعنوان ) الضرر النفسي والتعويض .6

ومابعدها،مجلة الشريعة والدراسات االسالمية ،جامعة الكويت 525العزيز سعد اليمني  ص 
 م .2013هـ ،سبتمبر 1434،شوال 28،السنة 94،العدد 

 م 2010أغسطس 6132،7مقال بروفيسور /محمد الفاتح اسماعيل ،جريدة الصحافة العدد  .7
 (8)246قهية ،مسئولية سائق السيارة ، د/عبد العزيز عمر الخطيب  ، ص مجلة البحوث الف .8
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 مقدمــة: 

مجلة جامعة دنقال للبحث العلمي مجلة تصدر عن كلية الدراسات العليا بجامعة دنقال، وهي  
تسهم في توسيع دائرة العلم والمعرفة، وذلك من خالل نشر مجلة نصف سنوية علمية محكمة، 

البحوث واألوراق العلمية، التي تتوافر فيها األصالة والمنهجية والفائدة العلمية  ووفق هذه الرؤية 
ترحب المجلة بإسهامات األساتذة الباحثين من داخل وخارج الجامعة والتي تتوفر فيها كل أساسيات 

أن ال تكون اإلسهامات قد نشرت من قبل أو تحت إجراء النشر في أي مجلة البحث العلمي، شريطة 
 أخرى.

 قواعد النشر:

  ترحب المجلة بالبحوث في ثالث نسخ مطبوعة علي وجه واحد على ورقA4  بفراغات
سم، على أن ال يزيد حجم البحث عن أربعين صفحة شاملة  2.5مزدوجة وهوامش 

( وترقم الصفحات 14حق. ويكون حجم الحرف )الملخصين والموضوع والمراجع والمال
 في األسفل على الجانب األيسر بشكل متسلسل.

 ( ( أسطر باللغة األصلية للبحث )عربي، 10يجب أن يحتوي البحث على ملخص بحدود
اإلنجليزية(. باإلضافة إلى ملخٍص واٍف باللغة اإلنجليزية إذا كان البحث مكتوبًا باللغة 

 باللغة العربية إذا كان البحث مكتوبًا باللغة اإلنجليزية. العربية، وملخٍص وافٍ 
  ،يكتب في بداية البحث: عنوان البحث، واسم الباحث، القسم، الكلية، الجامعة، المدينة

 باللغتين العربية واإلنجليزية.  Keywordsالبلد، والكلمات المفتاحية 
  رقة من حيث الخالصة يجب أن تتبع الطريقة العلمية المثلى لعرض البحث أو الو

ومناهج ووسائل البحث، وعرض الموضوع  وتحليله، والنتائج التي تم التوصل إليها، 
 والتوصيات المقدمة، وقائمة المراجع وفق المنهج المتبع.

  ,يجب أن يراعى ترقيم الجداول واألشكال والرسومات والصور المرسومة بالحبر األسود
 تكون واضحة عند إعادة إنتاجها. مع اإليضاح المقابل لكٍل، على أن 

 .تخضع البحوث المقّدمة للنشر، للتقويم من قبل مختصين في موضوع البحث 
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  ،في حالة البحوث واألوراق المستلة، يجب توضيح الدرجة التي منحت للرسالة  وزمانها
  والجامعة التي قدمت لها، واللجنة التي قومتها.

 بعد التحكيم يطلب من الباحث تسليم ال( بحث في قرص مدمجCD.) 
  يحق لهيئة التحرير إجراء التغيرات التي تراها ضرورية ألغراض الصياغة أو تصويب

 األخطاء النحوية، أو الترقيم.
  .يرجي من الباحثين إرفاق سيرتهم الذاتية 
  .يحق لمن ينشر له بحث في المجلة نسختين من العدد المعني 
 م يتم اعتمادها للنشر، وترسل إفادة بعدم النشر المجلة غير ملزمة برد األوراق التي ل

 للكاتب. 
 :ترسل األوراق إلى المجلة على العنوان التالي 
 

 مجلة جامعة دنقال للبحث العلمي

 هيئة التحرير

 كليـة الدراسـات العليـا

 47ص ب:  -جامعـة دنقـال

 السـودان –دنقـال 

 825946 0241فاكس     825947 0241تلفون

 hstudies.du@gmail.com تروني البريد اإللك

 http://www.uofd.eduموقع المجلة على اإلنترنت:
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 كلمة العدد

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

يطيب يل أن أضع بني أيديكم العدد السابع عشر جمللة جامعة دنقال واليت تصدرها كلية الدراسات 

نوع العلمي والثقايف للكُتاب السودانيني من وهى حبلى بعدد من املواضيع ذات الطابع العصري ومزيج من الت

خمتلفة اجلامعات السودانية واملؤسسات العلمية الرائدة وبعض املشاركات من الباحثني العرب الذين درجوا 

على إيصال مشاركاهتم عرب جملة جامعة دنقال وذلك نسبة لسهولة التواصل واالتصال معهم وهيئة التحرير 

 الواحد.واليت تعمل بروح الفريق 

نلتمس العزر للذين مل حتظ أحباثهم بالنشر حتى اآلن لظروف خارجة عن إرادة إدارة هيئة التحرير 

وحتماً سوف ترى النور قريباً وتؤكد حرصنا التام واإلصرار يف املضي قدماً لتحقيق أفضل وأجود خدمات 

 النشر العلمي لتلبية رغبات الباحثني فهي غايةٌ نسعى هلا دوماً.

هنا أحب أن أزجي الشكر والتقدير لكل قُراء جملة جامعة دنقال والتحية موصولة للزمالء يف من  

 هيئة التحرير والسادة مستشاري التحرير وكل من أسهم يف صدور هذا العدد.
 

 
 رئيس هيئة التحرير  
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   Study on the effect  of Sesame, groundnut and sunflower oils  for the 

control of onion thrips (Thrips tabaci Lind.; Thysanoptera: Thripidae). 
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ABSTRACT 

            The field experiments were carried out in two successive seasons in 

Gezira State. The experiments aimed at studying the efficacy of some 

botanical oils including Sesame, groundnut and sunflower oils on thrips,  

Thrips tabaci (Lind.) population compared to the standard commercial 

insecticide Karate 5% EC (lambda–cyhalothrin)..The results indicated that all 

oil treatments were apparently very effective against the onion thrips 

compared to the untreated control. Significant differences in the number of 

insects were  encountered on onion plant in season 2006/07. However, during 

season 2007/08 highly significant differences were found in the onion thrips 

population. Sesame oil was found to be more effective in controlling the pest 

followed by groundnut oil, and sunflower oil, respectively. The oil treatments 

decreased thrips population within 2-7days.The data revealed that the best 

performance of the tested oils was obtained when the higher concentrations 

were administered in all treated plots. Karate treatment gave the best control 

of onion thrips and this was reflected in the high percentage mortality.  

INTRODUCTION 

              Onion (Allium cepa L.) is one of the most important vegetable crops 

worldwide, used by all people for its nutritional and medicinal values. The 

plant originated in southeast Asia, and introduced in Sudan long time ago 

(Hala, 2001).The main producing areas for onion in Sudan are : Kassala in 

the Eastern State, Dongola and Shendi in the Northern State, Zalengi in 

Darfur State, Gezira and Rahad Schemes (Elhassan, 1994). Onion is the main 

vegetable crop in the Gezira State, which represents about 42% of the total 

vegetables area grown in the Gezira Scheme and 28% of the whole area 

grown in the Scheme. The crop suffers from the attack of many insect pests 

and diseases, which significantly affect the yield quantitatively and 

qualitatively. In the field, the crop is attacked by various insect pests but 

onion thrips (Thrips tabaci) is considered as one of the most important 

limiting factors affecting both productivity and quality of onion and caused 

tremendous losses to the crop if not well managed (Bakheit, 1993). Onion is 

normally transplanted during October when the thrips population is 

negligible under Gezira conditions. Transplanting afterwards renders the crop 

under severe thrips attack. Early transplanted onion can produce higher yields 

because they are usually well established, before the onset of infestation 

which later becomes severe. However, late transplanted onion attracts thrips 
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which rapidly multiplies, increase the extent of damage and produces lower 

yield. 

            Chemical insecticide application is the most commonly used control 

measure and intensively adopted by farmers. Large-scale usage of pesticides 

has become a source of great concern because of its possible effects on 

human health and on non target components of the environment (Elzorgani 

and Abbadi, 1978).  

          Integrated pest management (IPM) strategies were directed towards 

implementation of various control practices, such as cultural, biological, 

chemical measures and resistant cultivars inorder to judiciously  managing 

the  pests and diseases without disturbance to the biological equilibrium and 

intoxication to the environment. Thus minimizing the 

number of sprays and reducing the cost of crop production (Abdelrahman et 

al., 1992).  Obviously, the research needed is to find alternative methods of 

control, complementary and not antagonistic to chemical control. This paper 

reported on the efficacy of some edible  oils in comparison to the 

conventional standard insecticide application for the control of onion thrips. 
MATERIALS AND METHODS 

      The study was carried out in two seasons (2006/2007 and 2007/2008), at 

the Gezira state; in the Gezira Scheme, Massalamia Group, Nidiana block. In 

each season the experimental area was prepared according to the standard 

recommended land preparation procedures adopted by farmers for successful 

onion production (Kannan and Mohmed 2004).  

          The efficacy of some botanical oils; including  sesame oil, sunflower 

oil and groundnut oil for the control of onion thrips in onion were tested in 

comparison to the standard commercial insecticide Karate 5% EC (lambda –

cyhalothrin)/ during two production seasons (2006/07 and 2007/08). The oils 

were obtained from Wad Medani local market i.e. refined oils, for ease of 

being obtained by vegetable growers later on. Oils were diluted with water 

and applied as aqueous solutions mixed with few drops of liquid soap and 

Molass (as an anti UV light).  The onion variety used was Saggai obtained  

from a known source at the vegetables central market, Wad Medani , Sudan . 

During both seasons each experiment was arranged in a Randomized 

Complete Block design (RCBD) with three replications. The experimental 

fields consisted of 11 treatments. Botanical oils were evaluated at 3 different 

rates. The treatments and their dosage rates were as follows:  

Sesame oil at the rate of 1.5% concentration (Ses. 1.5%),Sesame oil at the 

rate of 2.5% concentration (Ses.2.5%),Sesame oil at the rate of 5% 

concentration(Ses.5.0 %),Groundnut oil at the rate of 1.5%  concentration 

(G/N. 1.5% ),Groundnut oil at the rate of 2.5% concentration (G/N. 

2.5%),Groundnut oil at the rate of 5% concentration (G/N. 5.0%),Sunflower 

oil at the rate of 1.5% concentration (S/F. 1.5%) ,Sunflower oil at the rate of 
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2.5% concentration (S/F. 2.5%) ,Sunflower oil at the rate of 5% 

concentration (S/F. 5.0%),Karate 5% EC (lambda–cyhalothrin) at the rate of 

150 ml /fed.(7 .5% g a.i / fed.)and Untreated Control (UTC) 

         The experimental data had been attained through regular periodical 

surveys, usually, effected early in the morning. Five plants were randomly 

sampled from the inner rows for assessing thrips population of both adults 

and nymphs per subplot for the various treatments. Each plant was 

thoroughly examined for insect population using hand lens. Application of 

oils or insecticide was done when spray able level of 5-7 insects/ plant was 

attained. Spraying was performed through knapsack sprayer emitting spray 

volume of 20 gallons / feddan. Efficacy of the tested products was evaluated 

against thrips at pre and post- spray counts at regular intervals of 2,4,7,10,14 

and 21 days after spraying. Evaluation of the biological efficacy of the 

product was based on the percentage mortality and product performance at 

each spray and the performance throughout the seasons were determined. The 

percentage mortality was calculated as follows:  

% mortality = ( per spray count- post spray count)  / per spray count  X 

100.  
             The data were subjected to the Analysis of Variance (ANOVA) after 

transformation, if needed, and the values of the grand mean, standard error 

and coefficient of variation were calculated. Duncan's Multiple Range Test 

(DMRT) was used to separate means among treatments.  

RESULTS AND DISCUSSION 

                     Data presented in Table 1 showed the mean number of onion 

thrips population as affected by different oil treatments recorded during 

season 2006/ 07. It is apparent from this result that the different treatments 

harboured almost variable populations of onion thrips and highly significant 

differences between the treatments were observed. It was noticed that Karate 

treatment hosted significantly less number of thrips (1.9) compared to the 

untreated control (10.4) and all treatments during the first spray count 

followed by groundnut oil 1.5% (8.9) , sunflower oil 5% (9.5), sesame oil 5% 

(9.8) and groundnut oil 5% (11.0). During the subsequent post spray counts, 

Karate treatment had less number of thrips population followed by sesame oil 

5% (7.9) , sesame oil 1.5% (8.1), groundnut oil 1.5% (8.9) , sesame oil 2.5% 

(9.3), sunflower oil 2.5% (9.6) compared to the untreated control treatment 

which harboured the highest number of thrips population (16.7). The same 

results were obtained from the third and the fourth count of the first spray. 

Generally, it was observed that Karate hosted significantly less number of 

thrips population compared to all treatments. Moreover, the post- spray count 

of the second spray showed that  

Karate, sesame oil, groundnut oil and sunflower oil at the highest rates gave a 

significant reduction in the pest population. 
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           Table 2 shows the percentage mortality of thrips and general 

performance of different oil treatments throughout season 2006/ 2007. The 

data indicated that percentage mortality was significantly higher in all 

treatments after spray counts in comparison to the untreated control. The 

different oil treatments displayed variable performance at the different 

concentration as to the pest incidence. It was clearly shown that the higher 

concentration (5%) of the different tested oils exerted a significant higher 

lethal effect on the pest as its population was rapidly declined. Generally, 

Karate gave the best control of the pest and this resulted in the highest 

percentage  mortality compared to other treatments and the untreated control. 

      Regardless of the different times of spray, the data in Table 3 clearly 

indicated that the Karate treatment always hosted significantly less number of 

thrips compared to all treatments. The level of thrips population decreased 

significantly after application of the tested products compared to the 

untreated control. 

      The post- spray counts of the first spray showed that Karate (3.3) and all  

oil treatments at the higher rates gave a significant reduction in the pest 

population .Again and during the second count of the first spray lowest 

number of thrips was obtained from the Karate (6.3) treatment .Similarly, the 

post – spray counts of the third spray showed that Karate (9.7) gave a 

significant reduction in the pest population. There were no significant 

differences between the botanical oil treatments. The post- spray counts of 

the fourth spray showed significant differences between all treatments. The 

sesame oil treatment at the highest rate harboured the lowest number of onion 

thrips (7.0) followed by sunflower oil 5% (9.3) and groundnut oil 5% (11.0) 

treatments, while Karate harboured the highest number (13.0) followed by 

the untreated control (47.7). It is apparent from the results presented in Table 

4 that the percentage mortality was significantly higher in all treatments at 

post spray counts. This insures that the products tested were very effective in 

controlling the pest .However, the same pattern of control was again 

repeatedly observed with the higher concentrations of the tested oils, which 

significantly suppressed the onion  

thrips build up. The percentage mortality was significantly higher in Karate 

treatment. Similarly, Karate had the best performance against the pest .The 

different oil treatments displayed variable performance at the different 

concentration as to the pest incidence .It was clearly shown that the higher 

concentration(5%) of the different oil treatments had a  

clearly higher lethal effect on the pest as its population declined  rapidly 

declined. The  

consistent results in the general performance (G. P) of the tested botanical 

oils recorded in this study throughout the two seasons confirmed beyond 

doubt the effectiveness of 5% sesame, and groundnut oils, respectively in 

controlling thrips However, these tested oils were refined ones for the sake of 
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their availability to the vegetable grower from the local market. Crude oils 

could have been more potent as reported by Jacobson (1953) for groundnut 

and cotton seed oils. However, the use of sesame oil to control whitefly on 

tomato in Sudan was recommended by Yassin et.al. (1982). Again, Elamin 

(1995) reported that sesame oil (refined) at 2 – 3 % as oil water emulsion + 

Agaral (or liquid soap) led to significant decrease in TYLCV and significant 

increase in yield. It should be mentioned that the type of oil, as reported by 

Cranshaw (1999) can greatly affect its activity. This could possibly be 

explained in terms of botanical origin. i.e. plant sp. as well as the treatment 

the oil receives. Accordingly, further experimentation with crude botanical 

oils for the control of thrips on onion could lead to more positive results.  
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Table (1): Effect  of Sesame oil , groundnut oil , sunflower oil  and Karate on thrips population (season 2006/07). 

                 Mean No. of thrips / 5 plants (actual figures in parenthesis). 

 

 

 Data transformed to  

 

 

 

 

 

Treatments Pre1st 

spray 

1st Post1st 

spray √ x 

2nd Post1st  

spray √ x+1 

3rd  Post1st  

spray √ x 

4th  Post1st  

spray  

5th  Post1st  

spray  

Pre-2nd 

spray  

1st Post 2nd  

spray √ x 

2nd  Post 

2nd  spray 

 

3rd  Post 

2nd  spray 

 

1.Ses.1.5% (22.8) a (14.0) 3.7 b (8.1) 3.0 b (17.3) 4.2 d (23.2) cd (23.2) cd (23.2) a (11.1) 3.3 a (18.3) b (22.9) cd 

2.Ses.2.5% (21.7) a (11.5) 3.3 b (9.3) 3.2 bc (17.5) 4.2 d (20.8) bc (20.8) abc (20.8) a (8.8) 2.9 a (19.5) b (23.2) cd 

3.Ses. 5% (21.2) a (9.8) 3.1 b (7.9) 2.9 b (14.4) 3.8 cd (18.7) bc (18.7) a (18.7) a (6.6) 2.7 a (18.6) b (19.4) bcd 

4.G/N 1.5% (19.1) a (8.9) 2.9 b (10.2) 3.3 bc (17.7) 4.2 d (22.6) cd (22.6) bc (22.6) a (8.0) 2.8 a (22.8) b (25.1) d 

5. G/N2.5% (19.1) a (7.1) 2.6 a (15.6) 4.1 bc (17.3) 4.2 d (21.3) bc (21.3) abc (21.3) a (6.6) 2.5 a (20.9) b (19.2) bcd 

6. G/N 5% (22.5) a (11.0) 3.2 b  (8.9) 3.1 bc (9.3) 3.1 b (19.3) bc (19.3) ab (19.1) a (6.4) 2.5 a (18.4) b (20.8) bcd 

7.S/F.1.5% (19.6) a (11.8) 3.4 b (9.6) 3.2 bc (17.0) 4.1 d (26.4) d (26.4) d (26.4) a (8.3) 2.9 a (20.9) b (23.6) d 

8.S/F.2.5% (20.5) a (7.9) 2.7 ab (9.6) 3.2 bc (12.0) 3.3 bc (19.9) bc (19.9)  abc (19.9) a (6.7) 2.6 a (20.1) b (19.5) bcd 

9.S/F. 5% (21.2) a (9.5) 3.1 b (13.5) 3.8 bc (9.4) 3.0 b (22.0) bcd (22.0) abc (22.0) a (7.5) 2.7 a (19.1) b (20.3) bcd 

10.Karate 5%EC (20.0) a (1.9) 1.4 a (1.3) 1.4 a (4.5) 2.3 a (12.6) a (18.7) a (20.3) a (13.5) 3.5 a (11.8) a (6.4) a 

11. UTC (20.3) a (10.4) 3.2 b (16.7) 4.2 c (24.8) 4.2 e (32.3) e (32.3) d  (32.3) b (9.3) 3.0 a (39.4) c (33.0) e 

       SE± 0.4 0.2 0.2 0.2 1.5 1.2 1.2 0.1 2.0 1.9 

       CV% 6.1 20.4 23.2 17.9 22.5 18.0 17.5 11.1 32.2 29.7 
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     Table (1) Cont. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Data transformed to  

 

 

 

 

 

 

Treatments Pre 3rd 

spray 

1st Post 3rd 

spray 

 

2nd  Post 

3rd   spray  

Pre 4th 

spray 

1st Post 4th 

spray 

 

2nd  Post 4th  

spray √ x 

3rd  Post 

4th   

spray 

 

4th   Post 

4th   spray 

 

5th  Post 4th  

Spray 

√ x+1 

1.Ses1.5 (22.9) a (16.7) cd (24.8) e (24.8) b (7.0) abcd (12.2) 3.5 defg (4.6) a (3.7) ab (2.3) 1.7 ab 

2.Ses.2.5 (23.2) a (14.0) cd (22.9) de (22.9) b (4.5) abc (10.0) 3.2 bcde (3.6) a (3.1) ab (2.3) 1.8 abc 

3.Ses.5% (19.4) a (9.6) ab (15.3) bcde (20.7) b (3.2) a (7.5) 4.2 b (3.5) a (3.4) ab (1.8) 1.7 ab 

4.G/N1.% (25.0) a (17.9) d (21.3) cde (21.3) b (5.2) abc (14.7) 3.8 fg (4.7) a (4.0) abc (2.8) 2.0 bc 

5.G/N2.% (19.2) a (17.1) d (21.2) bcde (21.2) b (5.7) abc (10.5) 3.2 bcdef (4.0) a (4.7) bc (2.0)1.7 ab 

6. G/N % (20.8) a (14.7) cd (20.5) bcde (20.5) b (4.3) ab (9.4) 3.1 bcde (4.9) a (3.0) ab (2.0) 1.7 ab 

7.S/F. % (23.6) a (17.5) d (20.7) de (20.7) b (7.3) bcd (11.4) 3.4 cdef (4.4) a (2.9) ab (2.7) 1.9 bc 

8.S/F. % (19.5) a (14.4) cd (23.4) bcd (23.4) b (6.6) abcd (13.3) 3.6 efg (4.7) a (3.8) ab (1.8) 1.7 ab 

9.S/F% (20.3) a (14.6) cd (18.4) de (24.5) b (6.0) abc (7.2) 2.7 b (3.6) a (3.5) ab (2.0) 1.7 ab 

10Karate 5%EC (21.9) a (6.5) a (8.5) bcd (14.5) a (3.1) a (4.3) 2.1 a (3.5) a (2.4) a (1.0) 1.4 a 

11. UTC (33.0) b (46.8) e (33.2) a (33.2) c (10.6)   (16.1) g (7.3) b (6.0) c (4.3) 2.3 c 

     SE± 1.2 3.1 1.8 1.4 0.6 1.8 0.3 0.3 0.1 

      CV% 17.5 60.2 29.0 120.1 37.1 386.6 24.6 26.7 12.8 
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Table (2): Percentage mortality (%M) and general performance (G.P), season 2006/07 

 

Treatments %M. G.P 1st 

spray 

counts 

%M. G.P 2nd spray 

counts 

%M. G.P 3rd 

spray 

counts 

%M. G.P.T. 

(71.7) 57.9  (36.3) 32.3 b (18.3) cd (52.0) 46.3  (18.3) def (26.3) 30.8 bcd (19.0) de (71.7) 57.9 ab (15.7) fg 

2.Ses. 2.5% (48.3) 43.8 ab (17.0) bcd (58.3) 50.0 (18.0) cdef (39.7) 39.0 abcd (18.0) cde (80.3) 63.8 ab (14.3) cdefg 

3.Ses.  5% (54.0) 47.3 ab (15.3) bc (64.3) 53.4 (15.7) bcd (51.0) 45.6 ab (15.3) b (85.0) 67.4 a (12.0) b 

4. G/N.1.5% (51.0) 46.1 ab (17.7) bcd (62.7) 52.8 (18.7) ef (28.3) 32.1 bcd (18.7) de (75.3) 60.6 ab (15.3) efg 

5. G/N.2.5% (63.3) 53.1 ab (17.3) bcd (69.0) 56.4 (17.0) bcdef (15.0) 22.2 cd (17.7) cde (71.7) 58.0 ab (14.3) cdefg 

6. G/N. 5% (55.3) 48.4 ab (14.7) ab (67.7) 55.5 (15.0) b (27.0) 27.1 bcd (16.0) bc (79.7) 63.1 ab (13.0) bc 

7.S/F.1.5% (40.3) 39.2 b (19.7) d (67.0) 55.3 (19.3) f (24.3) 29.0 bcd (19.0) de (65.0) 53.8 b (15.0) defg 

8.S/F.2.5% (60.3) 52.2 ab (15.0) ab (66.3) 54.6 (15.3) bc (22.3) 26.2 bcd (16.3) bc (70.3) 57.9 ab (14.0) cdef 

9. S/F. 5% (54.3) 47.6 ab (16.3) bc (65.7) 54.3 (16.7) bcdef (27.0) 30.0 bcd (17.3) bcd (75.7) 60.5 ab (13.7) bcde 

10. Karate5% EC (90.7) 72.6 a (10.3) a (36.3) 32.5 (11.7) a (69.7) 57.0 a (11.3) a (77.0) 62.2 ab (9.0) a 

11 . UTC (50.0) 45.1 ab (25.0) e  (44.3) 41.7 (26.3) g (0.0) 1.8 (28.7) f (67.7) 55.4 ab (23.3) h 

SE± 3.0 1.1 2.2 1.1 4.2 1.3 1.2 1.0 

CV% 20.9 21.3 14.7 20.8 44.8 23.4 6.6 23.8 

 Actual figures in parenthesis 
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              Table (3): Effect  of Sesame oil , groundnut oil , sunflower oil  and Karate on thrips population (season 2007/08).  

                   Mean No. of thrips / 5 plants (actual figures in parenthesis). 

Treatments Pre1st 

spray 

1st Post1st     

 spray √ x 

Pre-2nd 

spray  

1st Post 2nd 

spray √x 

Pre-3rd 

spray  

1st Post 3rd   

spray 

 

Pre-4th  

spray 

1st Post 4th   

spray 

√ x 

1. Ses.1.5% (20.3) a (11.0) 3.3 bc  (19.7) abc (11.7) 3.4 ab (21.3) ab (17.0) b (21.3) b (11.3) 3.4 bcd 

2. Ses.2.5% (21.3) a (9.3) 3.1 b (21.7) bc (8.0) 2.8 ab (21.0) ab (18.0) b (20.3) ab (11.3) 3.4 bcd 

3. Ses. 5% (22.3) a (11.3) 3.4 bc (19.7) abc (9.7) 3.1 ab (21.0) ab (17.7) b (20.3) ab (7.0) 2.6 a 

4. G/N1.5% (21.3) a (10.3) 3.1 b (21.3) abc (14.3) 3.8 b (21.3) ab (17.0) b (20.7) ab (12.7) 3.6 cd 

5. G/N2.5% (23.3) a (9.7) 3.1 b (21.7) bc (13.3) 3.6 ab (20.7) ab (17.0) b (20.7) ab (14.0) 3.7 d 

6. G/N  5% (21.7) a (12.3) 3.4 bc (20.7) abc (13.0) 3.6 ab (23.3) b (15.7) b (21.0) ab (11.0) 3.3 bcd 

7.S/F.1.5% (22.3) a (11.0) 3.3 bc (21.3) abc (15.0) 3.9 b (21.7) ab (18.3) b (21.0) ab (12.0) 3.5 bcd 

8.S/F.2.5% (20.3) a (12.3) 3.5 bc (19.3) abc (16.0) 4.0 b (21.7) ab (17.7) b (22.3) b (12.7) 3.6 cd 

9.S/F.5% (19.0) a (15.3) 3.9 bc (20.0) abc (9.7) 3.1 ab (21.0) ab (18.0) b (21.3) b (9.3) 3.0 abc 

10. Karate5%EC (22.7) a (3.3) 1.8 a (19.0) a (6.3) 2.5 a (20.3) ab (9.7) a (20.3) b (13.0) 3.6 cd 

11 . UTC (22.0) a (19.7) 4.4 c (24.7) d (32.3) 4.4 c (35.7) c (52.0) c (60.0) c (47.7) 6.9 e 

         SE± 0.4 0.2 0.5 0.2 1.3 3.3 3.6 0.3 

        CV% 5.8 19.2 7.7 16.1 19.4 55.2 48.2 30.1 

 Data transformed to  
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        Table (4): Percentage mortality (%M) and general performance (G.P), season 2007/08. 

 

Treatments %M. G.P 1st 

spray 

counts 

%M. G.P 2nd spray 

counts 

%M. G.P 3rd 

spray 

counts 

%M. G.P.T. 

1.Ses. 1.5% (70.3) 58.1 ab (14.0) bcd (42.0) 40.3 abc (14.3) bcde (10.7) 16.0 d (15.3) bcd (54.3) 47.6 abc (15.0) cde 

2.Ses. 2.5% (41.0) 39.6 b (13.3) bcd (65.3) 48.7 ab (13.7) bc (29.7) 33.0 abc (15.0) bcd (55.0) 47.9 abc (14.0) bc 

3.Ses.  5% (53.7) 47.2 abcd (12.3) b (47.0) 43.3 abc (12.7) b (29.7) 33.0 abc (14.0) b (60.0) 50.8 ab (13.0) ab 

4. G/N.1.5% (46.7) 43.0 ab (14.0) bcd (30.3) 32.6 cd (14.7) cde (31.0) 33.6 ab (15.7) bcd (53.3) 47.0 abc (15.0) cde 

5. G/N.2.5% (60.0) 50.8 ab (15.3) cd (34.7) 36.0 abc (15.3) cde (20.3) 26.7 bcd (16.0) bcd (43.7) 41.3 abcd (16.0) e 

6. G/N. 5% (46.7) 43.1 bcd (13.7) bcd (42.3) 40.4 abc (14.7) cde (23.7) 28.8 abcd (15.3) bcd (58.0) 49.6 ab (14.3) bcd 

7.S/F.1.5% (37.0) 37.4 cde (14.7) bcd (31.3) 34.1 bcd (15.7) de (34.0) 35.2 ab (16.7) cd (42.7) 40.8 bcd (15.7) de 

8.S/F.2.5% (44.0) 41.5 bcde  (14.7) bcd (17.3) 20.2 d (16.0) e (27.7) 31.7 abc (17.0) d (46.7) 43.6 abc (16.0) e 

9. S/F. 5% (24.3) 29.2 e (14.7) bcd (32.3) 34.5 abcd (14.7) cde (32.7) 34.8 ab (15.7) bcd (61.3) 51.6 ab (14.7) cde 

10. Karate5% EC (77.3) 62.4 a (8.0) a (59.3) 50.4 a (9.3) a (43.3) 41.8 a (10.3) a (39.3) 38.7 cd (11.7) a 

11 . UTC (0.0) 1.8 f (22.7) e (0.0) 1.8 e (26.7) f (0.0) 1.8 e (34.7) e (39.0) 38.6 cd (38.3) f 

SE± 4.9 1.0 4.2 1.3 3.3 1.9 1.5 2.2 

CV% 38.9 23.9 39.4 27.7 38.2 36.6 10.6 43.6 

 

  Actual figures in parenthesis 
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CONCLUSION 

             The results of this study demonstrated the effectiveness of    the 

botanical oils such as sesame oil, groundnut oil and sunflower oil for the 

control of onion thrips. From the results obtained it can be concluded that 

: 

1- There was a considerable variation between the insecticide Karate and 

oils treatments as to thrips control. 

2- Karate exhibited an outstanding performance in the pest  suppression.  

3- Oil treatments potential of efficacy was only expressed at the higher 

concentration rates (5.0 %) followed by the second dose (2.5%) and the 

first dose (1.5%) respectively.  

4- During this study, it was noticed that sesame oil was more effective in 

controlling onion thrips.                                                                                                

5-  It was important to note that the Karate treatment could be regarded as 

the best of the treatments tested followed by sesame oil 5%, groundnut 

oil 5%, groundnut oil 2.5%, , and sunflower oil 5% respectively.  

       These results demonstrated that the oil sprays decreased the onion 

thrips population density for two weeks after spray. So, it is suggested 

that this protection period could be increased if the oils spray is 

supplemented by chemical such as Karate used with low dosage rate. The 

emulsion oil / water / insecticide such as Karate with low dose must be 

applied when weather conditions are suitable  

           It is well known that pesticides in general are extremely hazardous 

and very expensive particularly in developing countries. It is therefore, 

possible to mitigate the pest menace and reduce damage through 

disseminating the culture and adoption of the use of non – chemical 

measures to combat these pests, particularly in food crops.   

This study laid a base line information of using such oils and other  

products of plant origin to control insect pests on other vegetable and 

edible crops.  
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ABSTRACT 
            A split plot arrangement in Randomized Complete Block Design 

(RCBD) with four replications was used to compare the yield of three 

maize cultivars receiving four levels of nitrogen. The three maize 

cultivars (Balady, Hudeiba1 and Hudeiba2) were assigned to the main 

plot, while the four levels of nitrogen (0, 43, 86 and 129 Kg/ha) were 

assigned  to the sub plot . The experiment was conducted  at the 

Demonstration Farm of the Faculty of Agricultural Sciences –University 

of Dongola-El Seleim during two consecutive seasons 2013 and 2014. 

The results revealed  that the increase in nitrogen levels lead to significant 

differences in some yield parameters ,namely number of cobs/plant, 

number of cobs/meter square, cob length, grain yield and harvest index  

in both seasons and number of rows /cob and  number of seeds/row in the 

first season. On the other hand, The analysis of variance showed 

significant differences among maize cultivars  in all yield parameters that 

were studied. Also significant differences for interaction  between 

nitrogen levels and maize cultivars were indicated in all yield parameters 

in both seasons and thousand seed weight  in the first season .  The study 

concluded that the  application of 86 kg nitrogen/ha and maize cultivar 

Hudeiba1 performed better in most treatments. 

Key Words: Maize, Cultivars, Nitrogen, Yield. 

 

 

 المستخلص
تحت  تأثير مستوي السماد النيتروجيني علي إنتاجية  ثالثة أصناف من الذرة الشامية

وائية الكاملة تم استخدام توزيع القطع المنشقة لتصميم القطاعات العش ظروف الوالية الشمالية
بأربعة مكررات وذلك لمقارنة إنتاجية ثالثة أصناف من الذرة الشامية تتلقي أربعه مستويات من 
 1التسميد النيتروجيني . شملت القطع الرئيسية أصناف الذرة الشامية الثالثة )البلدي,حديبة

كجم  129و  86, 43، 0(, بينما وزعت األربعة مستويات من سماد النيتروجين )2وحديبة
نتروجين للهكتار(علي القطع المنشقة. أجريت التجربة بالمزرعة التجريبية لكلية العلوم الزراعية 

المتتاليين. أظهرت الدراسة أن زيادة جرعة  2014و 2013جامعة دنقال السليم في موسمي 
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زان في سماد النيتروجين أدت إلي زيادة معنوية لبعض صفات اإلنتاجية والتي تتمثل في عدد الكي
إنتاجية الحبوب ودليل الحصاد في كال الموسمين  طول الكوز, عدد الكيزان للنبات, المتر المربع,

أدت هذه  و عدد البذور في الكوز وعدد البذور في الصف في الموسم األول.من جهة أخري, 
اجية . الدراسة إلي وجود فروق معنوية  بين أصناف الذرة الشامية الثالثة لجميع مكونات اإلنت

كما اظهر تحليل التباين كذلك وجود فروق معنوية نتيجة لتداخل السماد النيتروجيني وأصناف 
الذرة الشامية لجميع مكونات اإلنتاجية في كال الموسمين ووزن األلف حبة في الموسم 

كجم للهكتار وصنف الذرة الشامية  86األول.خلصت الدراسة  أن إضافة النتروجين بمعدل 
 أعطت أفضل أداء في معظم المعامالت.  1حديبه 

 كلمات مفتاحيه :  الذرة الشامية, األصناف, النيتروجين, اإلنتاجية.

 

INTRODUCTION 
Maize or Corn (Zea mays L.) is a monoceous plant that belongs to 

the family Poaceae. The origin of maize remains uncertain, although was 

generally agreed that its evolution into modern forms took place in 

Mexico, then introduced to Africa by the Portuguese in the sixteenth 

century and has become Africa's most important staple food crop (FAO, 

2005).Maize is the most important cereal crop in the world after wheat 

and rice. It has great yield potential and attained the leading position 

among cereal based on production as well as productivity (Turi et 

al.,2007). 
   Maize is multipurpose crop, provides food for human, feed for animals 

and poultry, and fodder for livestock. It is rich source of raw materials for 

the industry. Also maize is an important source of calories and protein in 

human lives in many countries of the world and is the main staple food in 

Africa particularly in eastern Africa (Salami et al., 2007). The top ten 

maize producers in 2013( production in tones) include United states of 

America (353,699,441), China (217,730,000), Brazil (80,516,571), 

Argentina (32,119,211), Ukraine (30,949,550), India (23,290,000), 

Mexico (22,663,953), Indonesia (18,511,853), France (15,053,100) and 

South Africa (12,365,000),  (FAOSTAT, 2014). 

In Sudan, maize is considered a minor crop and it is normally grown in 

Kordofan, Darfur,  Southern States and or in small irrigated areas in the 

Northern States with average production of about 0.697 ton/ha 

(FAO,2005). The average yield per unit area of the Sudan is very low 

compared to that of other similar countries . In Sudan there is strong 

desire that in years to come maize production will be a real revolution in 

agriculture, therefore, any research work on maize production will be of a 

paramount importance (Mukhtar, 2006). The Northern State is 

characterized by good fertile, suitable climate, in addition to the ground 
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water resource in the Nubian sand stone. Also the area is free from 

diseases and pests compared to other parts of the Sudan . In the traditional 

farm of Sudan, the low productivity of maize was attributed to the low 

yielding . Ability of the local open- pollinated cultivars that are normally 

grown and the greater sensitivity of  the crop to water stress (Saliem, 

1991). Therefore, this study was conducted to investigate the effects of 

using different nitrogen levels on growth and yield of three maize 

cultivars under Northern state conditions.  

MATERIALS AND METHODS 
Three open pollinated cultivars of maize namely Local variety (Balady), 

Hudeiba1 and Hudeiba2 (open-pollinated varieties improved by 

Agricultural Research Corporation (ARC) were grown at Demonstration 

Farm of the Faculty of Agricultural Sciences, University of Dongola- El 

Seleim for two consecutive seasons (2013 and 2014). The Northern State 

occupies the distant northern part of the Sudan and lies between latitude 

16 – 22° N and longitude 20 – 32° E. The state was cited within the desert 

region of the Sudan with extremely high temperature and radiation in 

summer and low temperature in winter. In general in Dongola the rainfall 

is scarce and the wind prevails from the north .  

 Split plot arrangement in Randomized Complete Block Design (RCBD) 

with four replications was used to execute the experiment. Nitrogen 

levels of )0, 43, 86 and 129kg/ha( was used for the treatment notified as 

N0, N1, N2 and N3, respectively. Each Cultivar (Hudeiba1 =V1, 

Hudeiba2=v3 and the local variety=V2) was grown in four ridges 3meters 

long in both seasons at the seed rate of 37.5kg/ha with spacing  20 and 70 

cm for intra and inter row spacing, respectively. Planting was done on the 

second week of February. Three to four seeds were sown per hole and 

then thinned to one plant per hole three weeks after sowing in both 

seasons. The irrigation was applied at an interval of 10 to 12 days. In each 

season hand weeding was carried out once. Data were collected on 

number of rows per cob, number of seeds per cob, cob length, number of 

cobs per plant and number of cobs per meter square. 

      The data in each season were subjected to analysis of variance 

and then means were separated using LSD test according to the method 

described by Gomez and Gomez (1984).      
    

RESULTS AND DISCUSSIONS 

  Nitrogen levels: 

                In the present study, three cultivars of maize were received to 

four different levels of nitrogen fertilizer (0, 43, 86 and 129 kg N/ha) . 

Significant differences were found between the nitrogen levels (table 2) 

in some parameters in both seasons, namely number of cobs/m, number 

of cobs/plant, cob length, yield and harvest index. Other parameters have 
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significant differences in the first season which include number of 

seeds/row and number of rows/cob. similar results have been reported by 

Aref et al.(2010), Delibaltova (2010), Hammad et al., (2011),Khan et 

al.,(2012), Sharifi et al.,(2012) and Nemati and Sharifi (2012) .Low 

productivity of maize is attributed to many factors like declining of soil 

fertility, poor agronomic practice, limited use of fertilizers, pests, diseases 

and insects (CIMMYT,2004). Grain yield of maize is a product of three 

yield components constant i.e. the number of cobs per unit area, number 

of grains per cob and the unit grain weight (Gardner et al., 1995). 

Increase or decrease in any one of these components, keeping the size of 

other components constant, contributes to increase or decrease in grain 

yield, respectively. Maximum grain yield was recorded by the fertilizer 

43kgN/ha in the two seasons with mean of grain yield 5 and 6.24 t/ha. 

Crop receiving no nitrogen fertilizer  produced lowest grain yield over the 

two seasons.  

Maize Cultivars: 
             Table (3) show significant differences among the cultivars of 

maize in all yield parameters over the two seasons. cultivars differences 

with respect to yield have been reported by Ayub et al.,(1998), Ayub et al 

.,(2001), Bertoia et al,.(2006) and Lambe et al.,(1998).grain yield is a 

function of genotype and environment interaction (Annicchiarico,2002) 

.A more acceptable crop genotype is the one which exhibits wide 

adaptability to varying environment. Grain yield of a particular maize 

genotype (variety or hybrid) depends on its potential grain yield 

components (Grafius, 1960). The cultivar Hudeiba1  produced the 

maximum grain yield over the two seasons while the local cultivar 

(Balady) recorded the lowest productivity in both seasons .The variation 

in grain yield among cultivars could be attributed to differences genetic 

makeup of crop plants, environment and interaction effects.. The 

interaction of nitrogen levels and maize cultivars which presented in 

table(4) shows significant differences in all parameters which were 

studied in both seasons except thousand seed weight which is significant 

in the first season only. 
Table (1) F-values for yield parameters of maize in seasons(2013-2014) 

Nitrogen and maize 

cultivars interaction 
Maize cultivars Nitrogen levels 

  

 Treatment 

               

Characters          
2nd 

season 

1st season 2nd 

season 

1st 

season 

2nd 

season 

1st 

season 

12.50* 13.11* 14.71* 42.75* 1.60ns 10.00* No of seeds/row 

10.70* 10.04* 13.83* 18.08* 0.31ns 2.43ns No of rows/cob 

14.60* 9.50* 14.75* 44.71* 0.66ns 0.40ns No of seeds/cob 

12.11* 26.00* 25.56* 29.68* 23.25* 26.00* No of cobs /plant 

15.14* 16.15* 14.02* 29.68* 15.12* 26.00* No of cobs/meter 
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square 

1.62* 8.20* 5.78* 43.04* 34.40* 19.93* Cob length/cm 

1.66* 12.10ns 3.44* 6.75* 0.22ns 1.58ns 
Thousand seed 

weight/gm 

12.60* 10.10* 39.04* 8.32* 18.27* 11.40* Yield(tons/ha)  

8.12* 4.77* 40.11* 35.17* 15.13* 10.14* 
Harvest 

index(%) 

*means significant at 0.05 probability 

Ns means non- significant at 0.05 probability 

 
Table (2): Differences between fertilizers on Yield parameters of Maize(Zea 

mays.L) in seasons (2012 & 2013)  

No of cobs/m2 No of cobs/plant No of seeds/cob No of rows /cob No of seeds/rows 

Treatment 2nd 

season 

1st 

season 

2nd 

season 

1st 

season 

2nd 

season 

1st 

season 

2nd 

season 

1st 

season 

2nd 

season 

1st 

season 

13.75 12.50 1.38 1.25 334.57 292.79 13.11 14.22 25.52 20.59 N0 

13.88 13.00 1.39 1.30 353.78 306.95 13.34 14.31 26.52 21.45 N1 

13.96 13.17 1.40 1.32 354.31 341.10 13.29 15.02 26.66 22.71 N2 

14.02 13.25 1.40 1.33 343.88 324.03 13.37 14.96 25.72 21.66 N3 

0.60 0.66 0.06 0.07 9.61 17.65 0.21 0.27 0.53 0.87 SE± 

0.26 0.20 0.01 0.08 22.75 20.00 0.49 0.77 1.25 2.46 LSD 

21.00 24.82 21.00 24.82 13.54 18.34 7.60 9.15 9.91 13.45 C.V % 

 
Table (2) continue… 

Harvest index % Yield (tons/ha) 
Thousand seed 

weight/gm 
cob length/cm 

2nd 

season 

1st  

season 

2nd 

season 

1st  

season 

2nd 

season 

1st  

season 

2nd 

season 

1t 

season 

16.19 25.00b 3.97 2.93 174.67a 169.10 14.91 16.62 

30.19 47,00a 6.24 5.00 188.58a 175.52 15.48 17.52 

27.20 39.00a 5.49 4.85 178.33a 176.04 15.50 17.40 

28.49h 45.00a 5.85 4.99 185.33a 174.66 16.32 16.89 

3.39 0.03 0.23 0.11 13.31 5.07 0.32 0.44 

9.62 0.08 0.65 0.30 37.74 18.04 0.75 0.85 

45.78 39.46 21.16 26.97 18.78 13.66 9.93 12.65 

 

Table (3): Differences between Cultivars on yield parameters of Maize in seasons 

(2012 & 2013) 

No of cobs/m2 No of cobs/plant No of seeds/cob No of rows /cob 
No of 

seeds/rows 
Treatment 

2nd 

season 

1st 

season 

2nd 

season 

1st 

season 

2nd 

season 

1st 

season 

2nd 

season 

1st 

season 

2nd 

season 

1st 

season 

10.00 10.00 1.00 1.00b 353.10 344.54b 13.02 15.45a 26.95 22.30b V1 

21.72 18.94 2.17 1.89a 311.97 193.63c 13.02 12.90b 23.95 15.01c V2 

10.00 10.00 1.00 1.00b 377.20 427.19a 13.79 15.54a 27.41 27.49a V3 

0.78 0.95 0.08 0.09 8.65 18.96 0.23 0.35 0.49 0.96 SE± 

2.06 3.27 0.35 0.32 35.56 65.62 0.70 1.21 1.96 3.31 LSD 

21.00 24.82 21.00 24.82 13.54 18.34 7.60 9.15 9.91 13.45 C.V % 
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Table (3) continue... 

Harvest index % Yield (tons/ha) Thousand seed weight /gm Cob length/ cm 

2nd season 1st  season 2nd season 1st  season 2nd season 1st  season 2nd season 1st season 

27.23 0.26c 6.07 5.44a 356.25 186.47b 15.24 16.21b 

22.90 0.54a 3.79 2.49c 320.31 165.91b 15.15 13.17c 

26.91 0.37b 6.31 4.86b 365.63 192.81a 16.27 21.94a 

0.68 0.02 0.22 0.05 12.89 5.41 0.26 0.68 

2.73 0.08 0.87 0.18 40.50 25.67 1.03 2.34 

45.78 39.46 21.16 26.97 18.78 13.66 9.93 12.65 

Table (4): Interaction between Nitrogen levels and cultivars on yield parameters 

of Maize in seasons (2012 & 2013) 

No of cobs/m2 No of cobs/plant No of seeds/cob No of rows /cob No of seeds/rows 

Treatment 2nd 

season 

1st 

season 

2nd 

season 

1st 

season 

2nd 

season 

1st 

season 

2nd 

season 

1st 

season 

2nd 

season 

1st 

season 

10.00 10.00 1.00 1.00 317.49 311.69 12.55 15.83 24.92 19.69 
V1XN0 

10.00 10.00 1.00 1.00 366.98 349.85 13.39 14.90 27.38 23.48 
V1XN1 

10.00 10.00 1.00 1.00 376.86 373.18 13.30 15.44 28.35 24.17 
V1XN2 

10.00 10.00 1.00 1.00 351.04 341.77 12.85 15.62 27.15 21.88 
V1XN3 

21.25 17.50 2.13 1.75 305.95 192.79 12.77 13.51 23.97 14.27 
V2XN0 

21.63 19.00 2.16 1.90 308.56 158.93 12.86 12.33 23.96 12.89 
V2XN1 

21.88 19.50 2.19 1.95 327.76 209.56 13.23 12.77 24.83 16.41 
V2XN2 

22.13 19.75 2.21 1.98 305.60 213.56 13.22 12.99 23.05 16.49 
V2XN3 

10.00 10.00 1.00 1.00 389.87 329.86 14.02 15.73 27.66 20.97 
V3XN0 

10.00 10.00 1.00 1.00 385.06 438.84 13.78 15.69 28.22 27.97 
V3XN1 

10.00 10.00 1.00 1.00 357.79 397.82 13.35 14.44 26.80 27.55 
V3XN2 

10.00 10.00 1.00 1.00 378.09 433.54 14.02 16.28 26.97 26.63 
V3XN3 

1.03 1.14 0.11 0.11 16.64 30.56 0.36 0.47 0.92 1.50 
SE± 

3.08 3.22  0.32 39.40 86.65 0.84 1.34 2.17 4.26 
LSD 

21.00 24.82 21.00 24.82 13.54 18.34 7.60 9.15 9.91 13.45 
C.V % 

 

Table (4) continue... 

Harvest index % Yield (tons/ha) 
Thousand seed weight 

/gm 
Cob length/ cm 

Treatments 
2nd 

season 

1st 

season 

2nd 

season 

1st 

season 
2nd season 1st season 

2nd 

season 

1st 

season 

20.33 34.00 4.59 4.45 171.50 

 

187.50 14.00 16.22 
V1XN0 

24.19 28.00 6.58 5.47 201.25 187.50 15.52 15.95 
V1XN1 

30.30 22.00 6.05 5.55 185.63 

 

175.00 15.38 17.36 
V1XN2 
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34.09 27.00 7.04 5.40 187.50 

 

162.50 

 

16.07 15.33 
V1XN3 

18.97 31.00 2.37 2.42 155.63 140.63 14.28 12.37 
V2XN0 

32.42 69.00 4.64 2.43 164.50 

 

150.00 

 

14.45 13.63 
V2XN1 

24.23 51.00 4.30 2.43 162.50 171.88 15.72 13.03 
V2XN2 

25.98 66.00 3.86 2.68 181.00 

 

178.13 

 

16.15 13.39 
V2XN3 

19.27 27.00 4.95 3.83 196.00 

 

179.17 

 

16.46 21.82 
V3XN0 

35.90 45.00 7.52 4.93 200.00 187.50 16.46 22.99 
V3XN1 

27.06 32.00 6.11 4.78 186.88 

 

181.25 

 

15.41 21.81 
V3XN2 

25.41 42.00 6.65 4.90 187.50 

 

183.34 

 

16.75 21.14 
V3XN3 

5.87 0.05 0.40 0.18 23.06 8.77 0.55 0.77 
SE± 

16.66 0.15 1.14 0.52 65.38 27.37 1.29 2.16 
LSD 

45.78 39.46 21.16 26.97 18.78 13.66 9.93 12.65 
C.V % 

CONCLUSION:   
 Results presented in this study indicated that increase of nitrogen levels 

had significant effects in most of parameters studied. Nitrogen application 

of 86kg/ha and maize cultivar Hudeiba1 performed better than other 

treatments.  
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Improving writing English paragraph Through Parallelism 
Magdi Ebd Elmoati Kamil  Mohammed Ali 

Department of English Language, Faculty of Education Romi Elbakri, 

University of Dongola, Dongola, Sudan. 

Abstract                                                                      
     This is a research paper in which the researcher attempts to find a 

suitable technique of teaching writing skills for the learners of English as 

foreign language at Dongola University –Faculty of Education.                                                                   

      It was hypothesized that the parallel paragraph writing technique 

increases the chance of participation of the learners in writing compared 

with the traditional way. The traditional way is that classical method in 

which the students are given   the title of the topic only and they will be 

asked to write a paragraph.                                                                       

     The researcher used the true-experimental design to collect data 

through pre-tests and posttests to compare the difference between the 

performance of the experimental group and control group performance.                                                                        

  The results were analyzed and discussed to verify the hypothesis. 

Statistical measurement of the test result was done to compare the 

performance of the subjects in both groups before and after the treatment.                                                      

      The researcher reached many findings recommendations, that parallel 

paragraph writing technique make students depend on themselves, so they 

have active role in learning process when practicing the writing skills in 

the target language learning recommends the application of parallel 

paragraph writing as a fulfillment and successful teaching technique in 

teaching almost all the English language skills, receptive and productive, 

especially the writing skills. The researcher also recommends that there is 

need for focusing on the spelling rules and much concern should be 

devoted to vocabulary teaching. 

        Keywords:  University of Dongola – Englsh paragraph –parallelism 

- traditional way                                                                                                

.                     

 المستخلص
 اتمهار  لتدريس المثلى الطريقة يجد أن الباحث فيها يحاول  دراسة عن عبارة البحث هذا 

 .جامعة دنقال لطالب االنجليزية اللغة لدارسي الكتابة
 لهذه األمثل الحل هو المتماثلة الفقرات الكتابة المتماثلة نظام استخدام أن الباحث افترض وقد

 في للمشاركة دافعيتهم فتزداد الختبار الكتابة تطوير في جانبا الطالب يمنح انه إذ المشكلة
 الباحث اخضع فقد ذلك وإلثبات ذلك في أفضل يظهر تقدما وبالتالي وأكثر أكثر الكتابة

 التجريبية المجموعة وهي المتماثلة الفقرات بنظام تعمل إحداهما: للدراسة الطالب من مجموعتين
و هي ان يعطى الطالب العنوان فقط ثم يطلب  -العادية التقليدية الطريقة بنظام نعمل واألخرى
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 القدرات وبذات الطالب عدد نفس من الضابطة وعةالمجم وهي  منه ان يكتب الموضوع
 إتباع إن هي أهمها نتائج إلى الباحث توصل وقد  وبعدي. قبلي الختبار المجموعتان وتخضع
 أنفسهم على يعتمدون الطالب جعلت أنها أهمها نتائج عدة إلى أدت المتماثلة الفقرة كتابة طريقة
 لألخطاء الناجع العالج وأوجدت الكتابة مهارات في والمشاركة التعلم في ايجابي دورهم جعل مما

 لغته تطوير في االستمرار إلى لحاجته للطالب أداة أصبحت أنها كما و المتكررة النحوية
 على التغلب على الطالب مساعدة في هزه ساهمت أيضا و. دروسهم انتهاء بعد االنجليزية
 ساعدت الطريقة هذه أن كما  الفقرة كتابة في الترقيم وأدوات الوظائف و التراكيب في الصعوبات

 أن أهمها عديدة بتوصيات البحث خرج وقد الكتابة في بأنفسهم ثقتهم الستعادة الطالب من كثيرا
 المختلفة المهارات تدريس طرق من ومتكاملة ناجحة طريقة المتماثلة الفقرة بطريقة الكتابة
 يوصي كما . بمهارات االهتمام  لمناهجا واضعي الباحث يوصي وأيضا الكتابة مهارات وخاصة
 بها للقيام الطالب تساعد بطريقة ويخطط يعد أن يجب المتماثلة الفقرة كتابة تطبيق الباحثعند

Introduction        

1.1Background                                                                      

      One area in teaching foreign language, that requires special attention, 

is how to overcome the problems of writing English paragraph .Age and 

previous experiences of students are highly considered by syllabus 

designers.                                                   

     The syllabus designer, therefore, considers what type of students will 

use the syllabus, concentrating especially on the students' ages and their 

educational background .Problems occur where a group of students is not 

homogeneous .Unfortunately, most students fall into this category .To 

solve this problem teachers usually teach general English including the 

four major skills particularly the writing skill .                                              

1.2 Statement of the problem                                                 
    In recent years students' ability  has been declining in writing and has 

turned  to be problematic area in the process of teaching a foreign 

language or a second language. Evidence for this is faculty of education 

of Dongola University. The present study attempts to investigate the 

impact of writing English paragraph on use of parallelism.                                                                      

1.3 Objectives of the study                                                           
The current study is intended to:                                                

1. Identify, classify and analyze the different writing parallel paragraphs. 

2. Explain the source of the weakness's paragraph writing  abilities on use 

parallelism. 

3.Setting recommendations to help students to write Correct parallel 

paragraphs. 

1.4 Significance of the study                                                       
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       The researcher hopes that this research will play a key role and is 

expected to increase a number of university students to write English 

paragraph correctly. Writing English paragraph for university students 

improve their writing abilities ,develop self-confidence and encourage 

them to write in free writing as well as inside and outside the lecture 

room . In general the study is diagnose , analyze and explain learners' 

errors to show their abilities in writing English paragraphs                                                    

.                                      1.5 Questions of the study 
  This study raises the following questions: 

 1. Do university students write proper English parallel paragraph? 

 2. Are university students able to write coherent parallel 

paragraphs? 

3.What is the appropriate way to write a correct paragraph? 

1.6 Hypotheses 

   The researcher hypothesizes the following : 

1- University students do not write proper English parallel paragraph. 

2- University students do not able to write coherent parallel          

paragraphs 

3- Parallel paragraph writing is the appropriate way to write a correct 

paragraph. 

.1.7Scope of the study 

       The study under investigation will be devoted to identification, 

classification, analyzing and explaining writing paragraph students to 

faculty of education of Dongola university during a year 2015.                                                                         

1.8 Methodology of the study 
The subjects of the study will be the Dongola University students who 

enrolled in the academic year2011 in the faculty of education .The 

procedures that will be followed to achieve the objectives of the present 

study will be into two parts : 

1.Atheoretical framework which includes an overview of 

literature on writing paragraph abilities analysis and writing as a skill . 

2.Apractical parts which include: 

(1)Parallel-writing paragraph test will use as data collection . 

 (11) Pre-test and post-test. 

(111) The orientation of the pilot research to examine the 

appropriateness of the elicitation techniques . 

Procedures for Collecting Data 

1.Sampling 

        Second year students in Dongola university, faculty of  education 

(Dongola and Rumi elbakri). They will be homogeneous . They will be 

assigned randomly to experimental group and controlled group .The 

group of general level age, male, female and mixed abilities. The other 

group will be assigned as a controlled group. 
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2.Tools 
  As this study is experimental study, it is a type of research that involves 

collecting data from the field of tests-since the method of this research is 

true-experimental pre-test/posttest. The Controlled group will be designed 

as an instrument for collecting data Procedures for Treating 

DataLiterature Review                                                           

2.0. Introduction                                                                    
      Writing paragraph help the learners gain independence, 

comprehensibility, fluency and creativity in writing. If learners have 

mastered these skills, they will be able to write so that other speakers of 

that language can read and understand it. One remarkable characteristic 

of modern age is the increasing number of people who speak other 

languages beside their mother tongue .Of course, learning other people's 

language is one of the oldest social endeavors in man's history; people 

want and need to communicate with each other. But this need for cross 

communication, and therefore the desire to learn other people's language 

has become greater and greater with the world growing smaller and 

smaller .Knowing a particular language (English is a good example) has 

become prerequisite to conducting business deals and for negotiating the 

solutions to international crises, or to go up the ladder of social prestige.  

    2.1What is a Paragraph 

   Paragraphs are a collection of related sentences dealing with a single 

topic. Learning to write a good paragraph will help the writer to stages 

writing paragraphs. 

   A paragraph is a group of sentences about one topic. Most paragraphs 

have a topic sentence that states the main point and several sentences that 

explain, illustrate, or prove it. The five most common paragraph 

structures can be seen as shapes in which the widest part is the topic 

sentence. 

   Zemach (1963.p9) writes : 

         " paragraph is a group of about 6-12 sentences about one 

topic. Every sentence in a strong paragraph is about the 

same topic .All of the sentences explain the writer's main 

idea about the topic. When the writer wants to write 

about anew main idea, he/she begins anew paragraph." 

     A paragraph can give information, tell and opinion, explain something 

,or even tell a short story .The sentences are arranged logically, so the 

reader can easily understand what the writer wants to say. 

    In academic writing, paragraph has a topic sentence that directly tells 

the reader the main idea. The other sentences in the paragraph, called 

supporting sentences, give more information about the topic. They add 

specific details and explanations. In academic English, the topic sentence 

is usually first or last but not always. 
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    Good paragraphing also greatly assists the readers in following a piece 

of writing. Writers may have fantastic ideas, but if those ideas aren't 

presented in an organized fashion the writer will lose the readers and fail 

to achieve his goals in writing. 

   The basic rule of thumb with paragraphing is to keep one idea to one 

paragraph. If the writer begins to transition into a new idea, it belong in a 

new paragraph. There are some simple ways to tell if the writer is on the 

same type or a new paragraph .The writer can have several ideas and 

several bits of supporting paragraph as long as they relate to the overall 

topic of the paragraph. If the single points start to get longer then perhaps 

elaborating on each of them and placing them in their own paragraphs is 

the route to get elements of paragraph. To be as effective as possible, a 

paragraph should combine each of the following: unity, coherence, a 

topic sentence, and adequate development. 

2.3 Writing Paragraphs 

    A paragraph is a group of sentences about one topic. Most paragraphs 

have a topic sentence that states the main point and several sentences that 

explain, illustrate, or prove it.  Alkuli (1979 p179) suggested: 

"Knowing how to write a paragraph is essential to good or effective 

writing." 

   To teach students how to write a good paragraph for analysis and 

discussion .Such paragraph models are to be analyzed and discussed  with 

students .Students must know the qualities of an effective paragraph 

through the analysis of model paragraph .Another quality of an effective 

or good paragraph is coherence ,i.e.; sticking together . 

   A coherent paragraph is a paragraph in which sentences stick together 

verbally by means of linking devices such as moreover and further . 

Alkhuli (1979 p59  ) states :  

          "The purpose of coherence is to connect the 

students of the paragraph semantically and this help 

the readers follow the writer's time of thinking. 

Without coherence, each sentence in the paragraph 

will stand alone .Another qualities of an effective 

paragraph is emphasis, i.e.; ordering ideas." 

Dacanay (1967.p) says  "paragraph emphasis refers to the type of order 

ideas take in a paragraph ." 

    The paragraph has a chronological emphasis .Chronological emphasis 

is ordering ideas within a paragraph according to time. Paragraph 

emphasis may take the form of cause then effects .It may take the order of 

instances then generalization or vice versa   Dacanay (1967 .p6  ) added : 

 "Paragraph emphasis may be spatial ."If ideas are 

ordered according to space ,paragraph emphasis will be 

spatial .Another quality of an effective paragraph is clarity 
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.When terms are clearly defined ,this will add the clarity of 

the paragraph ." 

Fowler (1965.p15) states:" In writing ,we should avoid lexical or 

grammatical ambiguities to maintain paragraph clarity ." 

   Topic sentence, which includes the topic and controlling idea. 

Supporting ideas (usually 3-6) , which support the topic sentence which 

develop the supporting ideas by giving details and explanation. 

   Optional concluding sentence, which expresses the importance of the 

information in the paragraph, may summarize the supporting ideas if the 

paragraph is longer or provides transition to the next paragraph of the 

essay. 

   Unity, which means that all sentences in the paragraph directly support 

the topic sentence. 

Coherence, which means that all the information of the paragraph, is 

well-organized, logically ordered and easy to follow. This accomplished 

by repetition of key words and phrases often from the topic sentence 

parallel grammatical structure. 

Charlos (1963.p 18) writes: 

       " When you join complete sentences with but, you must 

always use a comma before but. And when you join two 

complete sentences with( and) and the subjects o the 

sentences are both written, use a comma before and. 

And when you join two complete sentences and remove 

the subject of the second sentence, don't use a comma 

before' and'  ". 

   The last quality of an effective paragraph is correctness, i.e.; obeying 

rules of usage .Francesca (2001.p 61) says: 

" teacher who directs a lesson, for example ,is not 

necessarily being aggressive or unco-operative with 

students because he or she chooses to lead them –that 

is part and parcel of the   job." 

    It is not easy to state unequivocally that any one technique is always 

used, either unco-operatively or co-operatively politeness techniques used 

persistently, for example, be almost as intrusive as more aggressive 

techniques, it depends on what purpose they are used for writing 

paragraphs .The five most common paragraph structures can be seen as 

shapes in which the widest part is the topic sentence: 

Type 1: The Upside Down Triangle 

   Topic Sentence first (most common  ( .  Just as the triangle tapers off to a 

point, the paragraph tapers from the main idea to supporting details. 

     This is most often used in informative writing. The author states a 

general idea and then develops it with detailed information .Example: 
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Niagara Falls has an irresistible lure for daredevils. A motley procession 

of foolhardy men have dared death by dancing above the chasm on a 

tightrope or plunging over the cataract in a barrel. Others have tried to 

swim the current and to shoot the rapids in boats. 

Type 2: The Triangle 

Topic Sentence last (second-most common) 

   In the paragraph structure, authors present details first and then make 

the more general statement about the topic. Authors most often use this 

paragraph structure for one of three purposes: 

-     To organize the details into a summary statement, 

-    To present convincing details that lead readers to accept a more 

general claim than they might otherwise, or to create suspense as they 

build to a climax. 

2.4 Starting  New Paragraph: 

   The topic of the paragraph is usually expressed in the topic sentence 

.The topic sentence contains the major theme of the paragraph. The topic 

sentence is usually the first sentence in the paragraph. If all sentences in 

paragraph center on the same topic, the paragraph has unity. To achieve 

paragraph unity, pre –outlining is essential; plan of ideas should precede 

writing the paragraph . Limone (1995p17)   states: 

                " When the writer begins anew idea or point. New 

ideas should always start in paragraph .If the 

writers have an extended idea that spans multiple 

paragraphs ,each new point within that idea should 

have its own paragraph ."     

             A writer would create a break if the paragraph becomes too long 

or the material is complex. When the writer is ending the introduction or 

starting the conclusion . 

   The introduction and concluding material should always be in anew 

paragraph . A paragraph can contain three different types of sentence: 

-A topic sentence –tells the reader the topic and main idea of the 

paragraph. 

-Supporting sentences-develop, explain and give details about the idea of 

the topic. 

-A conducting sentence-restates the topic sentence, summarizes the 

paragraph, makes a prediction, or gives advice or suggestions. 

2.5 Ways to Develop Paragraphs 

   A. Give example.  

 Hayakawa (1962.p 55) writes "The topic sentence 'I've had some hair-

raising experiences in caves ' needs the support o one or more examples. 

Specific examples arouse your reader' interest and help explain what you 

are stating in your topic sentence." 

B. Fill in details. 
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 Miller (1962p56) says "The topic sentence ' It was the first time I'd ever 

been in cave ' calls for details about the experience. What did you see or 

fail to see? What were your feeling? What is the inside of a cave like? 

The more details you provide, the more your reader will share your 

experience . 

C. Compare. 

 Stewart (1962.p57) states:" The topic sentence 'Going down into a cave 

is a little like going into the cellar of an abandoned house on a cloudy, 

dark, night ' calls for paragraph development by comparison. Why is the 

cave like the cellar? What similarities can be pointed out?" 

D. Use contrast . 

Stewart (p.58) added: 

   " The topic sentence 'The average cave explorer is quite 

different from the person who watches television all 

weekend' calls for paragraph development through 

contrast .Why is the cave explorer different from the 

television watcher? How do the active demands of 

watching television ? Developing a paragraph by 

contrast emphasizes differences." 

E .Compare and contrast. 

 Stewart added (p59) 

                " The topic sentence 'In some ways exploring caves is 

like any exploration, but there are certain real 

differences' calls for paragraph development by both 

comparison and contrast. This method is more common 

than development by either comparison or contrast 

alone. When you make comparisons, you also tend to 

point out important differences as well." 

F. Use analogy. 

 Lukey (19620p60) writes :" The topic sentence ' Studying or an 

examination is like preparing for tennis match'  calls for paragraph 

development by analogy. Analogy is an extended comparison, often 

comparing two things that on first appearance seem unlike." 

G. Give reasons. Bradley (1962.p61) says 

 " The topic sentence ' Our school should have a soccer 

team'  calls for paragraph development by giving reasons 

.Why do you think your school should have a soccer 

team? What reasons can you offer? " . 

H. Define. 

  Bradley (p.62) added:" The topic sentence 'Philately is more than merely 

accumulating postage stamps ' calls for paragraph development by 

defining What is philately? How does it go beyond merely collecting 

stamps? " . 
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2.6 Arrange Material in Order  

A .Order of Restatement. 

    Sometimes a paragraph states the topic in an opening topic sentence, 

often with some expansion of the original statement .This device provides 

a strong clincher and reminds the reader of the topic.' Tell them and tell 

them again ‘ is sometimes held up as a ruler for dramatists and 

playwright, 

B. Time Order. 

    This order is usually followed in a narrative paragraph, but it is used in 

order types of paragraphs as well.  Tell what happened first, then next, 

and next. Keeping time order makes the paragraph easier to follow. 

D. Space Order .  

    This order is commonly use in a descriptive paragraph, but it may also 

be use in other kinds of paragraphs. Be consistent as the writer supports 

the topic sentence. Don't jump around haphazardly. Proceed from left to 

right or right to left; farthest to nearest to farthest; surroundings to centre 

or centre to surroundings. 

E. Order of Importance.  

     If students wish to leave the reader with something to remember, 

students should save the punch line till the end. Lead up to it and then 

conclude with a vivid point. 

F. Reverse Order. 

    Most paragraphs begin with a general statement and the supply 

examples, details, or comparison to develop the general statement, or 

topic sentence. Sometimes this order is reserve. The paragraph plunges 

right into examples or details; the generalization, or topic sentence, comes 

at or near the end of the paragraph. In this arrangement the punch line and 

the topic sentence may be one and the same. 

2.7 Paragraphs for Every Purpose 

      Students learn to write by writing .There is no substitute for 

observation and practice    . 

Chesterton (1962.p64) says: "Perhaps you are overwhelmed by the 

thought of writing long composition. 

One remedy for this fear is practicing on shorter units: sentences and 

paragraph.” 

A.  Paragraph on a Proverb: 

   Proverbs are folk wisdom, derived from the experiences o generations o 

people. They express general truths, but truth can be elusive .Proverb may 

conflict. 

B .Humorous Paragraphs. 

    Expository paragraphs need not be grimly serious. There is plenty of 

room for fun and humorous observation. 

C. Narrative Paragraphs  
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   When something happens, we use narration to tell about it..Narration is 

the reporting of incidents and experiences as in storytelling. Narrative 

paragraphs tend to be shorter than expository or descriptive paragraphs. 

Many narrative paragraphs do not have topic sentences. When they 

appear, the topic sentences may point the way to coming events . 

D. Dialogue Paragraphs  

  . Some narrative paragraphs consist entirely of dialogue .For the sake of 

clarity a new paragraph begins with each new speaker. 

E. Argumentative Paragraphs 

     Argumentation seeks to persuade and to convince by presenting the 

writer's opinions. It often takes a position on some topic and urges its 

readers to take some action. It usually relies on acts, evidence, examples, 

and reasons Argumentation, of course, often requires explanation. 

F .Multipurpose Paragraphs.  

     The four forms of writing frequently overlap .Often the writer will 

write a paragraph that may include narration and description, exposition 

and argumentation or other combinations. 

2.8 Parallel Paragraph  

          Paragraph sentences are an imitation of the model sentence .To 

make parallel sentence, some content words are given to be replaced in 

the model sentence or the model paragraph. 

    Alkhuli (1979.p159) states: 

                  "Parallel sentences are in fact substitution exercise .The 

model may be a sentence or a paragraph .If the model is a 

sentence ; what is produced is parallel sentence .If the 

model  is a paragraph , what is produced is a parallel 

paragraph .  The model may be a sentence or a paragraph. 

If the model is a paragraph ,what is produced is a parallel 

paragraph. If the model is a sentence ,what is produced is 

a parallel sentence. 

      Peer reviewing is exchanging papers with a classmate, reading each 

other's paper, and making comments .Dorothy (1969.p4o) says: 

" When you read a classmate's paper, you can .. 

-practice finding topic sentences, supporting sentences, and concluding 

sentences. 

-notice special vocabulary or grammar. 

-see different ways to do the same assignment. 

-help the writer by saying what ideas you liked best. 

-ask questions to help the writer think o more ideas. 

-ask a question if you don't understand something-and maybe the writer 

will think of a better way to explain." 

2.9 Parallelism 
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             Parallelism is the use of similar patterns of words (or grammatical 

forms) to express similar or related ideas or ideas of equal importance. 

Using parallel structures creates rhythm and balance and enables the writer 

to present ideas clearly, concisely, and smoothly.  Perhaps even more 

importantly, parallelism can help  writers highlight, emphasize information 

and make a powerful point.  Without parallelism, writing can become 

clunky, awkward, and needlessly confusing.  With it, reading can become 

easy to understand, pleasing to the ear, and even persuasiv Muhammad Ali 

(1979 p.170) says:" 

           “ Parallel sentences are in fact a substitution 

exercise. Writing a parallel paragraph requires 

substitution in a model paragraph. Parallel writing 

requires a model sentence or a model paragraph . 

Parallel writing involves substitution of given words in 

the modeling . To help these students with this, it is a 

good idea to provide a concrete model for them to 

follow.” 

     For an easy way to understand parallelism, take a quick look at two 

sentences written with structures that aren't parallel: 

     Golf requires hand-eye coordination, flexibility, and to be able to 

concentrate. Jack is responsible for loading the trunk, cleaning the seat 

cushions, and the engine check.  In both cases, you can see the basic 

function of parallelism at work - or more precisely, the lack of it.  In the 

first example, the first two items of a three-item list are nouns, while the 

last item is a verb phrase.  In the second example, the first two items are 

verb phrases, and the third is a noun.  In neither case does the faulty 

parallelism actually create a factual error or alter the meaning of the 

sentence.  But notice how the following two parallel versions not only 

attain parallelism - thus demonstrating control of the writing and gaining 

credibility with readers - but they also become much more smooth, 

rhythmic, and easy to follow: 

1.  The children are energetic and noisy.  = adjective + adjective 

2.  She bought a skirt and a blouse. = noun + noun 

3.  He walked slowly and confidently to the witness stand.  = adverb + 

adverb 

4.  Swimming and hiking are my favorite summer activities.  = gerund + 

gerund 

    Look for some online quizzes about some more difficult parallel 

structure questions soon. 

    Finally, for those with a high-speed internet connection, please take a 

look at a video of extreme surfer, Laird Hamilton, considered the best big 

wave surfer in history.  The video itself is incredible as is the dialog that 
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accompanies. it.  Listening carefully, the dialog contains many examples 

of parallel structure as follows: 

1. I'm arriving at this level because I'm being driven by these guys to 

this level... 

2. So treacherous and so outrageous 

3. so powerful and cylindrical.. 

4. Extremely shallow, razor sharp.. 

5. .mass, power, and ferocity. 

6. .neither Laird nor Derek Dorn 

7. .you've seen Pipeline, you've seen Off the Wall, you've seen 

Waimea, you've seen everything.. 

8. Where and what is that? 

9. what I've been able to have, experience, do.... 

    Many winters-even very good writers-feels nervous or shy about 

sharing their writing. When you write comments about someone's 

writing, be kind, useful, and truthful. Remember always to say what you 

like. Comment on ideas and organization, and not spelling or grammar. 

       Parallel structure is not only an effective means of maintaining 

coherence within paragraphs, but can also be used to create coherence 

among paragraphs in longer texts. Lutz does this in his essay. Lutz uses 

an organizing sentence to let the reader know what he is going to cover. 

He says: "There are at least four kinds of doublespeak" (188).    In the 

non-parallel example, the first half of the sentence sets up the structure 

(hot, cramped, and stuffy). The reader therefore expects the second half to 

mirror the first.  Instead, the last two items in the series (full of fresh air, 

and not cramped) are not single-word adjectives. 

    In the parallel example, the items in the series are all single-word 

adjectives and directly contrast each other. 

If you start out with items in a series using the infinitive form, switching 

to an ending disrupts the breaks the momentum of the sentence, much 

like waking up from a dream. 

Non Parallel:    Annie likes to fish, to run, and sightseeing. 

Parallel: Annie likes to fish, to run, and to sightsee. 

                          Annie enjoys fishing, running, and sightseeing.                  

     In the non-parallel example, the first two verbs (to fish, to run) are 

infinitives. The reader subconsciously anticipates the next item will also 

be an infinitive; sadly, however, it isn’t. The writer has derailed the 

sentence – and the reader – by throwing the gerund on the track. 

The two parallel examples maintain the same verb forms; the sentences 

read smoothly. 

2.10 Parallelism in Paragraphs 

     Just as parallelism is used within sentences to improve the flow of 

ideas, parallelism used in paragraphs also improves fluency. In the 6th 
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edition of A Writer’s Reference, Diana Hacker states that paragraph 

parallelism “may also be used to bind together  series of sentences 

expressing similar information” (33). The following is the example used 

in Diana Hacker’s, 6th edition. 

   Actually, almost every day, even in the most sophisticated home, 

something is likely to happen that evokes the memory of some old folk 

belief.  The salt spills.  A knife falls to the floor.  Your nose tickles.  Then 

perhaps, with a slightly embarrassed smile, the person who spilled the salt 

tosses a pinch over his left shoulder. Or someone recites the old rhyme, 

“Knife falls, gentleman calls.”  Or as you rub your nose you think, that 

means a letter. I wonder who is writing? 

Margaret Mead, “New Superstitions for Old” 

Methodology of the Study                                               

3.0 .Introduction                                                                     
      This chapter tries to give general ideas about the way that the data 

were collected. For the present study to prove the researcher's hypotheses 

on the subject, the instrument, the test, and the activities done by the 

experimental group in parallel-paragraph writing.                                                                        

       This research is an experimental research in writing parallel 

paragraph. The researcher has used an empirical research which aimed at 

finding objectively abstract facts about parallel paragraph in teaching 

writing skills of English language through the members of the group 

using the pre test/post-test as an instrument of the research to collect data.                                      

       Research setting refers to the physical arrangements. It included the 

participants (Population and Samples) who were involved in this research 

in Northern state, University of Dongola faculty of Education, Second 

year.                                 

       This study attempted to examine and investigate "The University 

Students English Paragraph Writing Abilities of Second Year in Dongola 

University .The researcher conducted his study to be as a contributions in 

the field of writing .Moreover, The110 researcher found out that many 

countries around the world provide a good space in their curricula for 

writing. Therefore, the researcher is encouraged to conduct this study to 

participate in developing the writing skills for the university students 

English language learners.                              

       The researcher gave detailed information about the following: 

methodology of the study, study community, study sample, study 

variables, study instruments, study experimentation, and statistic methods 

to help in achieving the required goals.                                                                                

3.1. Methodology of the Study                                                    
      The recent study was prepared to examine and investigate the 

university Students English Paragraph Writing Abilities for Second Year 

at Dongola University.                                         
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  The researcher in this study used two methods ofapproach: 

1. The analytical descriptive method with the first and the second study 

questions to specify the writing skills that are necessary for constructing 

the writing English paragraph.. 

2. In addition, the semi-experimental method with pre-test and post-test 

questions to apply the suggested program of the parallel-writing 

paragraph of creative writing skills to the experimental group and on the 

other side; he uses the traditional way with the controlled group.                                                      

3.2. Study Population 
    The community of the study includes the Sudanese  university students 

at Dongola University, governmental university at the Northern region of 

Sudan. 

The reason for choosing this community is: 

A. Dongola University consisted some new faculties of education in the 

Sudan system of the Ministry of Higher Education and has future plans to 

take care of the gifted students and to develop writing in general.                                                 

B. The University learners of English language at Dongola University are 

thirsty for such programs that purpose to develop the students' writing.                                                                    

3.2.1 Study Sample                                                                 
  The study sample is chosen from the university students learners of 

English language in colleges of Education at Dongola University in 

Sudan, and it is divided as follows:          

A. The experimental group: university students, in second year at English 

language department in the faculty of Education. This group include (60 ) 

students who study the writing English paragraph via the suggested 

writing parallel paragraph using the individual learning.                                                                      

B. The controlled group university students, in second year at English 

language department in the faculty of Education .This group includes (60 

) students who study writing skills via the traditional method (lecture) 

using the individual learning. 

-Students of the two groups were chosen randomly and according to the 

following criteria:                                           

-Students of this stage, second year, have good experience in the different 

skills and arts of English language.                             

-Students of second year study the writing skills in levels at elementary 

school and in levels at secondary school which make them qualified 

enough in different skills of writing, grammar, vocabulary, language and 

culture, dictionaries and debate and discussion. The previous language 

skills give a good background to the students to participate effectively in 

our study  

-The students of this level show their desire to participate in the recent 

program to develop their creative writing skills              . 
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-The researcher is teaching in the English language department that 

provides him the opportunity to control the experimentation process.                                                                                         

-There is enough time for the experimentation of the suggested program 

and for inquiring about the difficult points in the program.                                                                                    

-There are enough classes for applying the parallel paragraph instruction 

method .Total Female Male Faculty of Education  120 students male and 

female. All students' ages were between 19 and 23 years old .                                                                      

    All students who participated in the study started learning English at 

fifth grade of Basic school level. Finally, the selected groups of the 

university students for controlled group and experimental group i.e. 

second year were homogenous with respect to their mother tongue which 

is Arabic educated level. 

3.2.2 Sampling Procedure                                                         
A number of (120) students of the second year at Dongola University 

distributed at faculties of Education) have been chosen to represent 

the(120) population of the study . After the researcher had divided the 

experimental group into sixty students ,the researcher explained to the 

subjects the  purpose of the parallel paragraph and the nature and 

procedure of working  as a new technique for them. This happened in the 

first day of the project .The researcher then allowed them to write after 

they had been seated in a proper way.                                                  

    These students were provided with the topic sentence: as follows: " All 

plants we grow need water very much to survive”.-: Students were asked 

to write not less than six sentences in a 30 minutes classroom session.                                

Post-test (suggested program parallel writing paragraph) also about the 

“Plants" .Students were given a model paragraph about the mentioned 

topic and were asked to write another paragraph about a similar topic in 

different words. Before engaging in writing the researcher made the 

necessary instructions via English language and then using the Arabic 

language in order to make these instructions clear and understandable.                                                                             

                     3.3 Instrument                                                                 As 

the present study is an empirical study, it is a    type of research that 

involving collecting data from the field through tests -since the method of 

this researcher is true – experimental; pre-test/post test . Controlled group 

was designed as an instrument for collecting data after have been 

validated and checked is reliable and valid.                                                       

      The pre-test was a written test that assigned to both groups the 

experimental group and controlled one in other words the whole subject 

did the test individually .This was done to be as standard to be compared 

with the result of the post test. Both tests are the same test and the results 

were the final results.         

       The post test was given to both groups at the end of the program. 

Meanwhile, the treatment of the experimental group doing as well as the 
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control group doing the same activities in the form of the whole class 

teaching method compared with the experimental group.                                                                      

3.3.1:Sources of constructing the Tests 
      The recent study depend on some sources for building the pre-test and 

post-test as follows: 

-Related researcher to the preparation of the achievement tests. 

-The previous researches in the field of writing skills. 

-Literature of English and creative writing curriculum and methods of 

teaching. 

-The suggested parallel paragraph writing of the writing  skills. 

3.3.2 Preparation of the Pre-Test and Post Test Items : 

The tests include two parts; the first for the controlled group and the 

second for the experimental group as follow:                         

-Part One: for the controlled group as follows:                            

1. Writing paragraph by giving a topic sentence only; as the pre-test.                                                                                           

2. Writing paragraph by the method of the suggested parallel paragraph 

writing; as the post-test.                                              

-Part Two: for the experimental group as follows :                      

1. Writing less interesting paragraph and asking the group to write a 

parallel paragraph about similar topics as the pre-test. 

2. Writing paragraph by giving a topic sentence only as the post-test                                                                                              

. 

The following conditions have been considered in formulating the test 

items as follows:                                                            

-Clearness of each question words and significance.                    

-Leaving enough space for writing answer.                               

        To check reliability, the same test is taken again by the same 

students after a certain period of time long enough to let students forget 

how they responded to each item in the first test but short enough to 

minimize probable additional learning . Besides, the second test may be 

identical with the first one or parallel to it in content and difficulty. Then 

scores on both tests are compared and reliability co-efficient is computed.                

     A free paragraph was administered to a number of eighteen students ( 

nine males and nine females) who represent the pilot study subject during 

the first half of October 2015 .To ensure test reliability following the 

method of temporal reliability(test-retest reliability) and the application of 

the correlation formula , the test was administered to the same group on 

20 March 2016. 

    Study the Pearson product coefficient formula was applied, it was 

found to be 0.73 which is regarded as high positive correlation Lokesh 

Koul( 1984.239) states :                              

     "Calculation of Pearson 'r' from ungrouped    data .When 

the N (size of the sample or group) is small or the raw 
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scores are small numbers, there is no need of 

grouping the data and we may make use of the 

following formula " 

rxy=                  N  ∑xy _ ∑x . ∑y 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                      

                   {N ∑x2 _(∑x)2}{N ∑y2_(∑ y)2} 

 

 

In which 

x=Deviation of the X measures from the assumed mean 

y= Deviation of the Y measures from the assumed mean 

r=the correlation co-efficient of the scores 

N=the number of the testees122 

∑x=the sum of X score (test one) 

∑y= the sum of Y score (test two) 

∑x2= the sum of square of X scores. 

∑y2= the sum of square of Y scores. 

3.7-The Clearest Difficulties during Experimentation:                  

1. The students' training was weekly and besides learning their academic 

courses which made the students loaded with a lot of study and 

assignments throughout a semester.                               

2. This program of (parallel paragraph writing) is new and the students 

got astonished at the first because the nature of this writing is different 

than that of the traditional writing which was tiring for the researcher to 

explain this new program or the students.                                                                                      

3. Correcting this big number of answer sheets was difficult for the 

researcher because it includes subjective questions which require great 

concentration for determining the students' creative writing skills.                                                                               

According to the table 2 and 3, they show the progress in the performance 

of the experimental group in both tests before and after the application of 

the treatment. 

Table (1):The Interval Data for The Pre-test of Control Group: 

No. of the subject-------------------------------Scores 

24-----------------------------------------------50-59 

27 ----------------------------------------------60-69 

09 ----------------------------------------------70-79 

00-----------------------------------------------80-90 

00-----------------------------------------------90-100 

Table( 2)The Interval Data for The Pre-test of Experimenal Group                                                                                        
No. of the subject-------------------------------Scores 

05-----------------------------------------------50-59 

25-----------------------------------------------60-69 

19-----------------------------------------------70-79 
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10-----------------------------------------------80-89 

01-----------------------------------------------90-100 

    With a quick look comparing two tables(1-2) : 24 students in the range 

50-59 in table 3 while it reduces to only 5 who stayed in the same range 

in table 4. Twenty seven students scored in the range 60-69 then twenty-

five remained in table 4in the same range. Nine students scored in the 

range 70-79 in the table 3 while the number increased to 19 in table 4.No 

body scored in the range 80- up to 100, while 11 scored in the post-test. 

This state shows the benefit of: writing parallel paragraph helps 

university students to write a correct paragraph when doing the activities 

to the experimental group.                                              

   When  comparing two results when the researcher analyzed the results 

of pre test and post tests in control group and experimental group, the 

researcher found the following :               

19 students in the range 50-59 in table 5 while it reduces to only 4 who 

stayed in the same range in table 6. Thirty-six students scored in the range 

60-69 in table 5 then thirty three remained in table 6 in the same range. 

Five students scored in the range 70-79 in the table 5 while the number   

increased to 13 in table 6.No body scored in the range 80- up to 100, 

while 10 scored in the post-test. This state shows the useless effect of: 

writing paragraph by traditional way does not help university students to 

write a correct paragraph when doing the activities to the controlled 

group.                                                                          

4.8 .The Following Tables Show the Three Major 
     Errors Categories: Types and Numbers: 

Table No. (3 ) 
Number of error Type of error 

923------- Syntactic 

345------- Semantic 

2047------ Spelling 

3315 ------Total 
     The sentence syntax is on determinant of grammatical meaning. 

Syntax refers to the order of words within thee same sentence. The 

subjects have to be conscious of the syntax variable as determinant of 

meaning .Further the researcher should pass this consciousness to 

students through appropriate explanations.                                                                                

Part of writers' knowledge is the knowledge of the words of the language. 

Words are assumed to be stored in memory in of a mental dictionary –

termed as mental or internal lexicon. It contains information about the 

morphological, syntactic, semantic and pragmatic properties of each 

word. The organization of the internal lexicon is influenced by structural 

functional and processing consideration.                                      
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     Errors happen occasionally. Subjects made them though some seem to 

be more prone to make and commit errors than others. This study has 

shown that there are eight types of these errors: shift(a segment 

disappears from its place and appears somewhere else) , exchange( two 

items exchange their places) ,anticipate( a later segments replaces an 

earlier one) ,preservation(an earlier segment replaces a later one) 

,addition(an item is added) ,deletion( leaving something out) 

,substitution(an item is replaced by another; not from the sentence ) and 

blend( two items fused ) .                                        

Table ( 4 ) 

4.9 The Illustration of Categories of Spelling Errors: 

Number of error Type of error 

523------------------ Omission 

1265-----------------Vowel 

167 ------------------Transposition 

712------------------Consonant 

2667 ----------------Total 

Table( 5)  Illustrates the Semantic Errors: 

Number of error Type of error 

675-------------------Denotation 

127-------------------Connotative 

802 ------------------Total 
      The acquisition of meaning –especially word meaning is a more 

complicated process than either the acquisition of phonology or syntax. 

This is because it is a never ending process. In fact, the students cannot 

produce correct sentences without committing errors.                                                         

With a quick's look if two tables are compared, they show the following:                                                                                      

For table (3):                                                                                

     The average of the scores of the pre-test result is 60% while it figures 

out the same percentage as the average of the post-test result which 60% 

also. This means that there was no progress resulted from the whole-class 

teaching for the activities conducted by the control group. Writing                                          

model paragraph qualities reduce students  mistakes .This state shows the 

benefit of: When doing the activities to the controlled group.                                                                                            

As for table 4 and 5:                                                                      

    It appears that most of the scores of the participants in the controlled 

group are concentrated in the range 60-69 in both tables. This means that 

the average is constant at the same level (zero). This state shows the 

benefit of: analysis of model paragraph' characteristics help students to 

write good paragraphs when doing the activities to the control group                              

.4.10 The Comparison Between the Experimental               

Group and Controlled Group Performances:                           
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According to the results of the post –test for both groups the difference is 

too big. It is as follows: The average of the results of the Experimental 

group is 70% while it 60% for the controlled group.                                                                      

4.11 The Discussion                                                                   

        In order to analyze students’ language in proper perspective, it is 

crucial to make distinction between mistakes and errors, technically two 

concepts are very different phenomenon. A mistake refers to a 

performance error that is either a random guess or “slip” , in that it is a 

failure to utilize a known system correctly. All people140 make mistakes, 

in both native and second language situation.                                            

      The first hypothesis is applicable; the researcher assumes that 

“Writing parallel paragraph helps university students to write a correct 

paragraph. Writing parallel paragraph helps students to find a correct 

sample and model to follow it because students themselves do not know 

how to write free writing without guidance .The researcher suggested that 

the parallel program will guide them to the free writing and the evidence 

of that was clearly shown and the parallel paragraph test appeared that, in 

the contrary of the classical way of writing .                     

     As for this hypothesis the study reveals that overgeneralization of 

rules are to be blamed for the learners committed errors for examples 

errors like ( writed) (mens) show that the learners need a guide to                                                      

follow it.                                                                                      

     As for the second hypothesis is applicable, the researcher found that 

"Analysis of model paragraphs characteristics help students to write a 

correct paragraphs "pointed by the researcher whether the unknowing 

paragraphs characteristics is to be blamed on going deterioration of 

English paragraph writing or to analyze them. To minimize the problems 

in writing ; paragraphs characteristics should be analyzed before writing 

in order to facilitate writing paragraph because students require a 

knowledge of structure in order to be able to predict , explain, correct the 

errors. The researcher assumes that the analysis of model paragraphs 

characteristics help students to write a correct paragraphs and the student 

who comes in contact with foreign language will find some features of it 

quite easy and others extremely difficult . Writing English paragraph for 

university students improve their writing abilities to write in free writing. 

The study further reveals the spelling area constitutes a real problem in 

writing skills and the writing parallel paragraph as abridge in writing 

paragraph. Under investigation had performance in paragraph writing 

.The study reflects the worst level of paragraph writing with that on 

during the early sixties and seventies as a period described by other some 

previous researcher as the golden age. It is undeniable that improving 

writing skills help students to sea the pencil or the pen  write from his 

mind; composition, paragraphs, and sentences and they use the 
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punctuation marks. By this way students can know much about writing, 

why is writing, how to write a correct paragraph and all of these things 

can help students in their learning writing skill process. This research 

tries to solve the problem by giving students this way, advice and 

instructions.                               

       The study indicates that the traditional writing paragraph is not 

adequate to help the students to write a correct and proper paragraph, The 

researcher sees that the parallel paragraph writing is expected to be the 

best program and technique in writing paragraphs.                            

      Summary, Findings and Recommendations                                    

5.1 Summary                                                                          

       This use of parallel paragraph writing technique is suggested by the 

researcher to be considered by the English language professors at 

universities as one of the best methods for teaching writing paragraph 

learners. It improves the students’ ability in the writing in the target 

language which is considered to be a real problem among the university 

students. 

    The present study explained the impact of writing English paragraph 

on the second language particularly for Dongola university students and 

their abilities in writing effective English paragraph.                                                                                      

       The researcher to achieve the objectives of the present study core 

followed two parts: a theoretical framework which included an overview 

of literature on writing paragraph abilities analysis and writing as skill 

and practical parts which included: parallel-writing paragraph, which 

included: Pre-test and post-test           

       As this study is an empirical and experimental study, it is a type of 

research that involves collecting data from the field of tests-since the 

method of this research is true-experimental pre-test/post test. Controlled 

group will be designed as an instrument for collecting data. 

5.2 Finding:                                                                            

    At the end of this attempt the researcher concludes that the parallel 

paragraph writing technique is very useful as it is found the parallel 

paragraph:                                                                  

1- Contributes to the remedy of some persistent grammatical errors 

2- It gives the students the tool which they need to continue improving 

their English language after finishing their study. 

3- Students depend on themselves, so they have active role in learning 

process when practicing the writing skills in the target language learning. 

4- Reduces the amount of student's writing time. 

5- Gives every student in the lecture room the chance to participate in 

writing paragraph. 

6- Overcomes the problems of structure, function and mechanics of 

writing. 
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7- Helps the students gain self-confidence-free chances in writing. 

8-It is found that the students were most enthusiastic and remarkable 

attendance. 

9- For many students this sort of work, parallel writing technique is 

refreshing chance to be allowed to function as free writing with some 

controlled over their own learning. 

      In the other hand there are some difficulties and problems which raise 

during the experimental as a disadvantage of this technique but 

fortunately, there are certain solution, as some people feel dissatisfied, 

consider parallel writing as a time consumer but when the activities 

are well-planned organized it overcomes the problem . 

       It disagrees that the lazy student would take advantage of parallel 

writing to be even lazier however, since the student usually gets more 

deeply involved in the analysis when the whole class teaching technique. 

5.3 Recommendations 
     A after completing this research must be taken in consideration the 

obtained benefits of the study, the researcher recommends the following: 

1- The application of parallel paragraph writing as a fulfillment and 

successful teaching technique in teaching almost all the English language 

skills, receptive and productive, especially the writing skills. 

2- The syllabus designers should give more care and consideration to the 

writing skills when learning the target language especially writing skills 

which seems to be problematic for all levels. 

3- The parallel paragraph writing technique to be prepared and planned in 

practice and that enable their students to do it properly. 

4-There is need for focusing on the spelling rules and much concern 

should be devoted to the vocabulary teaching. 

5-As for grammar teaching it must be taught through context and the 

present of English paragraphs writing in Sudan necessitates an explicit 

program. 

6- With respect to grammar, the students must be able to response 

different structural devices and patterns to produce them with such skills 

7- Ideally, presenting the language in better conditions with well 

organized curriculum. 

5.4 Suggestions for Further Studies 
The researcher suggests that to complete this research, further studies 

should be conducted covering the following: 

.1. Parallel Sentence Writing Abilities 

2. Parallel composition Writing Abilities 
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ISOMETRIC EMBEDDINGS OF PROPER METRIC AND 

COMPACT SPACES INTO BANACH SPACES 
Adel Ahmed Hassan Kubba1 

1Assistant Professor College of Education, University of Nile Valley  

Abstract:  

We show that there exists a strong uniform embedding from any proper 

metric space into any Banach space without cotype. We prove that for 

general proper metric spaces and for Banach spaces without cotype a 

converse statement holds. We show that if X is a Banach space without 

cotype, then every locally finite metric space embeds metrically into X. 

We show the existence of a compact metric space K such that whenever 

K embeds isometrically into a Banach space Y, then any separable 

Banach space is linearly isometric to a subspace of Y. 

Keywords and Phrases:  

Isometric , Metric , Cotype ,  Banach space , Embedding 

 المستخلص:
أوضحنا الهدف الرئيس من هذه الورقة وجود تضمين مضطرد بين أي فضاء متري فعلي 
)حقيقي( إلى أي فضاء باناخ بدون نمط مشارك. برهنا الفضاء المتري الحقيقي العام ألجل 

اء باناخ بدون أي أنماط مشاركة وبعد ذلك ضمنا الفضاء فض Xفضاءات باناخ. أظهرنا أن 
متساوي القياس  k. أوضحنا وجود فضاء متري متراص )محكم( Xالمتري المحلي المنتهي في 

 .Yداخل فضاء باناخ 
 

1. Introduction: 

We fix some notation and give some motivation concerning the 

embedding of metric spaces. 

Let (M, d) and (N,) be two metric spaces and f : MN be a map.  

For t > 0 define : 

f (t) = Inf { (f (x), f (y)), d(x, y) > t} 

And 

wf (t) = Sup { (f (x), f (y)), d(x, y) < t} 

We say that f is a coarse embedding if wf (t) is finite for all t > 0 and  

lim t f (t) = . 

Suppose now that f is injective. We say that f is a uniform embedding if     

f and f -1 are uniformly continuous (i.e wf (t) and 1f
w  (t) tend to 0 when  

t tends to 0). We refer to f as a strong uniform embedding if it is 

simultaneously a uniform embedding and a coarse embedding. We also 

define the distortion of f to be 

 
 x(f),x(f

)y,x(d
sup.

)y,x(d

x(f),x(f
supff:)f(dist

MyxMyxLip

1

Lip 
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If the distortion of f is finite, we say that f is a Lipschitz embedding and 

that M Lipschitz embeds into N. The terminology metric embedding is 

used too. 

Let X and Y be two Banach spaces. If X and Y are linearly isomorphic, 

the Banach-Mazur distance between X and Y , denoted by dBM(X, Y), is 

the infimum of ||T|| ||T-1||, over all linear isomorphisms T from X onto Y . 

For p[1,] and n  N, n
p denotes the space Rn equipped with the p

norm. 

We say that a Banach space X uniformly contains the n
p  if there is a 

constant C >1 such that for every integer n, X admits an n-dimensional 

subspace Y so that dBM ( n
p , Y) < C. 

Let X and Y be two Banach spaces. If X and Y are linearly isomorphic, 

the Banach-Mazur distance between X and Y , denoted by dBM(X, Y ), is 

the infimum of ||T|| || 1T  ||, over all linear isomorphisms T from X onto Y. 

For p  [1, ] and n  N, n
p  denotes the space Rn equipped with the 

p  norm. We say that a Banach space X uniformly contains the n
p ’s if 

there is a constant C > 1 such that for every integer n, X admits an n-

dimensional subspace Y so that dBM( n
p , Y ) < C. 

A metric space M is locally finite if any ball of M with finite radius is 

finite. 

If moreover, there is a function C : (0,+ )  N such that any ball of 

radius 

r contains at most C(r) points, we say that M has a bounded geometry. 

Every separable Banach space is linearly isometric to a subspace of C([0, 

1]) and therefore every separable metric space is isometric to a subset of 

C([0, 1]). It is then natural to wonder what are the Banach spaces that are 

isometrically universal for smaller classes of Banach spaces or metric 

spaces. 

The main result of this paper is that a Banach space containing 

isometrically every compact metric space must contain a subspace 

linearly isometric to C([0, 1]). 

2. Strong Uniform Embedding of proper Metric Spaces 

Theorem (2.1) Let (M, d) a proper metric space and X a Banach space 

without cotype, then M strongly uniformly embeds into X. 

Proof. Let X be a Banach space uniformly containing the n
p 's  

(or equivalently without any nontrivial cotype). 

Fix t0  M, a proper metric space, and denote for n  Z, Bn = B(t0; 2
n+1) 

the closed ball of M of radius 2n+1 centered at the point t0. 

3. Lipschitz embedding for locally finite subsets of Lp Spaces  
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Theorem (3.1) Let X be a Banach space without cotype and let (M, d) be  

a locally finite metric space. Then there exists a Lipschitz embedding of 

M into X. 

Theorem (3.2) Let (M, d) be a locally finite subset of a Hilbert space. 

Then M is Lipschitz embeddable into an arbitrary infinite dimensional 

Banach space. 

Proposition (3.3) Let 1 < p <  and  > 1. Let (Y. || . ||) a Lp,-space and 

M  

a locally finite subset of Y , then M Lipschitz embeds into any Banach 

space X which contains uniformly the n
p 's. Moreover the distortion is 

universal. 

4. Results 

Theorem (4.1) There exists a universal constant C > 1 such that for every 

Banach space X uniformly containing the n
p ’s and every locally finite 

metricspace (M, d) : M 
C

 X. 

Proof. Let X be a Banach space uniformly containing the n
p ’s  

(or equivalently without any nontrivial cotype). Our first lemma follows 

directly from the classical work of B.  

Lemma (4.2) For any finite codimensional subspace Y of X, any  > 0 

and any nN, there exists a subspace F of Y such that dBM( n
p , F) < 1+ . 

Lemma (4.3) Let X be an infinite dimensional Banach space, E be a 

finite dimensional subspace of X and  > 0. Then there is a finite 

codimensional subspace Y of X such that: 

 x  E y Y , || x || < (1 + ) || x + y|| 

Proposition (4.4) Let N be a metric space. The following assertions are 

equivalent: 

(i) For any locally finite metric space M: M  N. 

(ii) There exists C > 1 such that for any locally finite metric space  

M 
C

N. This is an immediate consequence of the following lemma. 

Lemma (4.5) Let (Mp, dp)

1p  be a sequence of locally finite metric 

spaces. 

Then there exists a locally finite metric space (M, d) such that each Mp 

embeds isometrically into M. 

Proof. For any p  N, pick p
p
0 Mx  . Consider 






1p p.M}p{M  

Let Mp and y  Mq. We define d((p, x), (q, y)) = dp(x, y) if p = q and 

d((p, x), (q, y)) = max{p, q, dp( x,xp
0 ), d( y,xq

0 )} if p  q. We leave it to 

the reader to check that (M, d) is a locally finite metric space. 
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Remark (4.6) We do not know if the converse of Theorem (4.1) is true. 

So the question is: if every locally finite metric space metrically embeds 

in  

a given Banach space X, do we have that X uniformly contains the n
p ’s? 

However, that such a Banach space cannot be K-convex, or equivalently, 

it must contain the n
p ’s uniformly. 

Lemma (4.7) Let X be a separable Banach space. Let F be a closed 

convex subset of X such that 0  F. We assume that the closed linear 

span of F is X. Then there exists an isometric linear embedding  

T : X  F X(F) such that   T is the identity map on X. 

Proof. Since X is separable, there exists a sequence (xn)n>1 in F which is 

total in X and such that the set  kallfor1t0;xt k1k kk 



 a compact 

subset of F. We introduce the Hilbert cube: 

 0tallfor1t0:)t(H nk1kkn  
  

endowed with the product Lebesgue measure n, we define 

     )t(dxtxtx n

H

kkkknn

n

    

Our choice of (xn) ensures that n  F X(F). The map xn n  extends to  

a norm-one linear operator T from X to FX(F) such that   T is the 

identity map on X. 
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ABSTRACT 

A field study was conducted for two successive winter seasons; 2015/16 

and 2016/17, at the Research Farm of the National Institute of Desert 

Studies, New Hamdab Scheme, Northern State of Sudan. The objective 

was to investigate the effect of treatments of farmyard manure, chicken 

manure and mixed manure with rate of 2 tonne ha-1 on wheat (Triticum 

aestivum L.) growth and yield in the area. The experimental design was a 

randomized complete block design (RCBD) with four replicates. The 

results showed significant differences (P ≤ 0.05) due to the  effect of 

these  factors on plant height,  number of tillers/m2, number of 

seeds/spike, 1000-seeds weight, harvest index and grain yield to highly 

significant differences (P ≤ 0.01) on biological yield and straw yield for 

both seasons. But had not significant effect (P ≤ 0.05) on number of 

plants/m2 in both seasons. The manure of chicken with rate of 2 tonne ha-

1 produced the highest means values of growth, yield and yield 

components of wheat in both seasons. 

Key words: Farmyard Manure, Chicken Manure, El Multaga Soil Series. 

 الخالصة:

( بالمزرعة البحثية 2016/17( و )2015/16أجريت التجربة الحقلية خالل موسمين شتويين )
مشروع الحامداب الجديدة  –جامعة الجزيرة بالوالية الشمالية  –للمعهد القومي لدراسات الصحراء  

طن/هكتار ومخلفات الدواجن بعدل 2جربة إلي البحث في أثر مخلفات األبقار بمعدل . هدفت الت
طن/هكتار(علي نمو 1+1طن/هكتار وخليط من مخلفات األبقار ومخلفات الدواجن بمعدل )2

نتاجية القمح. صممت التجربة عن طريق القطع العشوائية الكاملة في أربعة مكررات. أظهرت  وا 
عوامل معنوي علي طول النبات, عدد الخلف للمتر المربع,عدد الحبوب في النتائج أن أثر هذه ال

نتاج الحبوب وكان أثرها عال في اإلنتاج الحيوي  السنبلة, وزن األلف حبة, مؤشر الحصاد وا 
نتاج التبن بينما لم يكن لها أي تأثير معنوي علي عدد النباتات للمتر المربع. مخلفات الدواجن  وا 

   أعطت أعلي إنتاج للقمح وعوامل المحصول خالل الموسمين. طن /هكتار 2بمعدل 

 مخلفات األبقار, مخلفات الدواجن , سلسلة ترب الملتقي. الكلمات المفتاحية:
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INTRODUCTIONH 

Wheat (Triticum aestivum L.) is mainly grown in the Sudan under 

irrigation, during winter months, its cultivation has recently expanded 

into latitudes lower than 15° N (Ageeb et al., 1996; Almeu and Hazem, 

2011). Demand for wheat in the past was not very high because the 

nutritional habit of the majority of the Sudanese people was based mainly 

on sorghum. At present, wheat consumption has increased and the 

government is attempting to attain self-sufficiency in this commodity. In 

order to fulfill this objective, it is necessary to increase the cultivated area 

and obtain maximum output from each unit volume of water consumed. 

Agdede et all, (2008) evaluated the effect of poultry manure on soil 

physical and chemical properties, growth and grain yield of sorghum in 

Southwest, Nigeria. They The manure increased significantly soil organic 

matter, nitrogen, available phosphorus and potassium.   

Mahmuod et al, (2009) studied the effects of different organic and 

inorganic fertilizers on cucumber yield and some soil properties. at El-

Nataf farm, Sakha, Agricultural Research Station, Kafr El- Sheikh 

Governorate, Egypt. They found that the nitrogen and phosphorus content 

of the soil significantly increased due to organic manure application.  

Ahmed (2010) evaluated the effect of green and farmyard manures on 

properties of desert plain soil in Northern Sudan. His study showed that 

each of the tested manures was effective in improving the soil chemical 

properties. A minor increase in organic carbon, nitrogen, available 

phosphorus and potassium were observed with application of the 

manures, but the pH was not affected by the source of organic manure.  

Adeleye et al.(2010) investigated the effect of poultry manure on soil 

physico-chemical properties of sandy loamy soil in Southwestern Nigeria. 

Their study showed that poultry manure application improved soil 

chemical properties; it improved soil organic matter, total N, available 

P,exchangeable Mg, Ca, K and lowered exchange acidity. It also 

increased nutrient uptake.  

In a study on sandy clay loam soil in New Delhi, Indian. Ram, et 

al.(2011) found that the direct and residual effect of green and farmyard 

manures had highest increase in nutrient uptake. 

Elhadi et al.(2016) evaluated the effect of organic amendments (chicken 

manure and sewage sludge)  on the poor physical and chemical properties 

of sand dune soil in Elrawakeeb Dry Land Station, Khartoum State, 

Sudan. They reported that chicken manure and sewage sludge very highly 

significantly (P = 0.001) increased soil organic carbon by 224 %, 
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available P by 139.9 %, total nitrogen by 142.9 %, and mineral nitrogen 

by 83.5 % and decreased soil pH by 5.6 %.  

Awad Elkarim and Babiker (2005) studied the response of wheat to 

farmyard manure and nitrogen fertilization in the high terrace soils in 

Northern State, Sudan. Their study showed that farmyard manure very 

highly significantly (P≤ 0.001) influenced the length of spike, number of 

seeds per head and grain yield. 

MATERIAL AND METHODS 

Description of the experimental site 

Field experiments were carried out during two consecutive winter seasons 

(2015/16 and 2016/17) at the National Institute of Desert Studies 

Research Farm, New Hamdab Scheme, Northern State of Sudan (latitude 

17°55' N and longitude 31°10' E). The climatic zone of the area is 

described as desert, which is characterized by high temperature in 

summer, low temperature in winter and low rainfall (Habiballa and Ali, 

2010). The soil of the experimental site belongs to El Multaga soil series, 

its texture is mostly sandy loam over sandy clay loam. It is classified as 

Vertic Haplocambids, fine loamy, mixed, supper active, hyperthermic. 

Generally, the soil chemical fertility is low (Land and Water Research 

Centre, 1999).  

Experimental design and treatments 

The treatments were arranged in a randomized completely  block design 

(RCBD) within four replicates. The area of each plot was 42 m2 (6 × 7 

m). The experimental units were two meter apart from each other. The 

experimental procedures were the same for both seasons. Treatments and 

their abbreviations are illustrated in Table 1. 

Table 1. Treatments application and their abbreviations. 

Treatment Operation Abbreviation 

Control  (C) 

Mixed Manure 

 

(1+1) tonne ha-1  (MM) 

Farmyard Manure 

 

2 tonne ha-1 (FM) 

Chicken Manure  

 

2 tonne ha-1 (CM) 

  

Manure application: 

 Manure was manually broadcasted six weeks before planting on the 

designated experimental units at the rates of 2 ton ha-1 then  mixed into 

the soil using disk plow. The  soil was watered every ten days. 
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Cultural practices 

Wheat variety Wadi Elneel was used in this study. Sowing was done 

manually by digging on 20th of November for both seasons, with seed rate 

of 120 kg ha-1, at 0.2 m inter-row spacing. Nitrogen and Phosphorus were 

added as recommended by Agricultural Research Corporation (Sudan).  

Collection of data 

Plant samples were collected randomly from each experimental unit  and 

then growth and yield parameters were determined. 

Number of plants/m2 were counted for each season at 10 days after 

sowing in three different positions in each  plot using a steel frame of one 

meter square. 

Ten whole plant samples were selected randomly from each  plot at 

maturity stage, each season. Plant height as expressed in cm was 

measured from the tip of the spike to the soil surface, then the mean was 

calculated.  

Using steel frame of one meter square, the number of spikes/m2 was 

calculated at harvest time for each plot as an average number of three 

readings. 

Number of tillers/m2 was obtained by subtracting the number of plants/m2 

at 10 days after sowing from the number of spikes/m2, each season.  

. Samples of ten spikes were selected randomly from each sub- sub plot at 

maturity stage and seeds per spike were counted, and then the mean 

number of seeds/spike was obtained. 

A number of thousand seeds were picked randomly from each  plot. The 

seeds were weighed, and mean 1000-seeds weight (g) was obtained.   

Plants of the net area of one meter square (using steel frame of one meter 

square) were cut at the soil surface at harvest time in three different 

positions in each  plot, tied in bundles and left to dry by air. After drying, 

they were weighed, then the mean biological yield (kg ha-1)  (dry matter 

plus grain) was determined. 

The biological yield samples were manually threshed, and the grain yield 

as expressed in kg ha-1 was obtained. Also, straw yield (kg ha-1) was 

determined as follows: 

 𝑆𝑡𝑟𝑎𝑤 𝑦𝑖𝑒𝑙𝑑 (𝑘𝑔 ℎ𝑎−1) =  𝐵𝑖𝑜𝑙𝑜𝑔𝑖𝑐𝑎𝑙 𝑦𝑖𝑒𝑙𝑑 (𝑘𝑔 ℎ𝑎−1) −
 𝐺𝑟𝑎𝑖𝑛 𝑦𝑖𝑒𝑙𝑑 (𝑘𝑔 ℎ𝑎−1) 

Harvest index (%) was obtained using the following formula:  

𝐻𝑎𝑟𝑣𝑒𝑠𝑡 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥 =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑔𝑟𝑎𝑖𝑛 𝑦𝑖𝑒𝑙𝑑 (𝑘𝑔 ℎ𝑎−1)

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑏𝑖𝑜𝑙𝑜𝑔𝑖𝑐𝑎𝑙 𝑦𝑖𝑒𝑙𝑑 (𝑘𝑔 ℎ𝑎−1)
 × 100 

Statistical analysis and interpretation of data 

Statistical analysis was carried out using a computer software package 

(MSTAT). Significance of differences among the various characters 

under study were compared using Duncan’s Multiple Range Test 

(DMRT). Results were presented in tabular forms. 
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RESULTS AND DISCUSION 

Tables 2a and 2b summarize the effect of treatments means on the 

examined parameters of wheat crop in both seasons. 

Generally, the results showed greater values in the second season than 

that of the first season. This could be attributed to the variations in 

climatic conditions between the two seasons, i.e. the second season was 

characterized by lower temperature in December and January and higher 

relative humidity percent in all on plant height,  number of tillers/m2, 

number of seeds/spike, 1000-seeds weight, harvest index and grain yield 

months compared to the first season, and the first season was 

characterized by higher temperature in February and March compared to 

the second season. High temperature is a major environmental constraint 

that limits wheat production in the Sudan (Ageeb, 1994). 

The results of the statistical analysis indicated that farmyard, chicken and 

mixed manure  had significant effects (P ≤ 0.05) on plant height,  number 

of tillers/m2, number of seeds/spike, 1000-seeds weight, harvest index 

and grain yield, highly significant differences (P ≤ 0.01) on biological 

yield and straw yield for both seasons. But had not significant effect (P ≤ 

0.05) on number of plants/m2 in both seasons. 
Table 2a. The mean effect  of the applied treatments on growth and yield of 

wheat in both seasons. 

No. of seeds/spike No. of tillers/m2 Plant height 

(cm) 

No. of plants/m2 Parameters 

2nd 

Season 

1st 

Season 

2nd 

Season 

1st 

Season 

2nd 

Season 

1st 

Season 

2nd 

Season 

1st 

Season 

Treatments 

32c 32c 58d 53c 72c 67c 201c 181b Control 

34b 34c 62c 55c 79b 72b 212b 184b MM 

37ab 38b 75b 97b 81b 74b 210b 197b FYM 

40a 48a 94a 110a 89a 83a 220a 207a CM 

15.5 3.74 6.6 6.09 8.17 8.34 6.67 18.8 SE± 

16.9 17.1 17.3 13.6 18.2 20.6 9.2 16.3 CV(%) 

* * * * * * NS NS DMRT 

                                         Abbreviations of MM, FYM and CM  as explained in Table 

1. Means followed by the different letter(s) in column are significantly different at P ≤  

0.05. 

                                        N.S. = Not significantly different at P ≤ 0.05. 

                                        ** = Significantly different at P  ≤ 0.01. 
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                Table 2b. The mean effect of the applied treatments on growth and yield of wheat in both seasons. 

Harvest index (%) Straw yield (kg ha-1) Grain yield (kg ha-1) Biological yield (kg ha-1) 1000-seeds weight (g) Parameters 

2nd  

Season 

1st 

Season 

2nd Season 1st 

Season 

2nd 

 Season 

1st 

 Season 

2nd 

 Season 

1st 

 Season 

2nd 

 Season 

1st  

Season 

Treatments 

32c 31c 4935d 5238c 2301d 2353d 7236d 7591d 33c 30b Control 

34b 33b 5528b 6319a 2887c 3112c 8415c 9431b 35b 35a MM 

36ab 38a 5420c 5159c 3065b 3326b 8485b 8751c 37b 36a FYM 

38a 40a 7670a 5976b 4660a 3955a 12330a 9931a 39a 37a CM 

1.11 1.67 360.8 310.4 368.2 305.5 217.9 441.8 1.99 4.8 SE± 

10.3 12.9 10.6 9.8 22.7 16.6 14.1 8.6 9.5 8.7 CV(%) 

* * ** ** * * ** ** * * DMRT 
                  

                     Abbreviations of MM, FYM and CM  as explained in Table 1. 

                   Means followed by the different letter(s) in column are significantly different at P ≤  0.05. 

                   N.S. = Not significantly different at P ≤ 0.05. 

                  ** = Significantly different at P  ≤ 0.01. 
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The results clarified that the application of 2 tonne ha-1 of chicken manure 

recorded the highest means values of all examined growth and yield 

attributes in both seasons. Several investigations from different parts of the 

world reported that addition of chicken manure improved chemical properties 

of the soil and enhanced  growth and yield of wheat (Agdede et all, 2008: 

Adeleye et al.2010 and Elhadi et al.2016).    

The results of this study showed that the application of farmyard manure 

improved  growth and yield of wheat.  As mentioned by Adam and Ali 

(2004),  whom concluded that farmyard manure increased  wheat growth and 

yield  significantly. Also, the results is in agreement with that Ahmed (2010)) 

who stated that, farmyard manure improved the plant height,  number of 

seeds per spike, number of spikes per square meter, number of tillers per 

square meter, 1000- seeds weight, straw yield, biological yield ,grain yield 

and harvest index. 

The desert plain soils of the Northern State of Sudan are characterized by 

high amount of sand and low chemical soil fertility and mostly are deficient 

in Nitrogen, Phosphorus and Organic Carbon for optimum yield production 

of different cultivated crops (Land and Water Research Centre, 1999). 

Chicken manure and farmyard manure, is a good healthy and cheap solution 

for poor and infertile soil of the study area to improve wheat growth and 

yield 

CONCULSION  

As far as chicken manure application and  farmyard manure can be concluded 

that higher values of growth and  yield attributes of winter wheat cultivated 

in El Multaga soil series (Northern State of Sudan) were obtained under  2 

tonne ha-1  of chicken manure. 
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