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 حئجئ يي ىي ني مي زي ري ٰى 
   )  مب خب حب جب هئمئ خئ
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 مدرسة بناها محي الدین بن الحافظ بن الجوزي بسوق القمح بدمشق :  الجوزیة 1
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 دنقـال، – أستاذ الدراسات اإلسالمیة المشارك بقسم اللغة العربیة والدراسات اإلسالمیة، كلیة التربیـة 1
 .جامعة دنقالب
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  .٥٢-٥١ سورة المؤمنون، آیة 1
  .٥٣ سورة المؤمنون، آیة 2
 .٨٤ سورة المائدة، آیة 3
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ُ األصح في النسبة للجمع أن ینسب للمفرد منه، فیقال1 إال أن یكـون اسـم ". آبـاء"أبوي، في النسبة لــ: ُ

سـیبویه : الكتـاب. ِنـسوي: تقـول" نـسوة"ٕأناسي، والـى : ُفیقال" ُأناس"جمع، أي لیس له مفرد، مثل كلمة 
  .ّ، موقع الوراق١/٢٦١
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  .٨٢علي بن محمد الجرجاني، ص : التعریفات

توشــیح الــدیباج وحلیــة االبتهــاج، بــدر الــدین . قائلهمــا هــو تقــي الــدین محمــد بــن محمــد الــشمني ) 2(
مكتبــة الثقافــة الدینیــة، القــاهرة، : الناشــر. علــي عمــر . حیــى بــن عمــر القرافــي، تحقیــق دمحمــد بــن ی
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كنـت أنـا وجـار لـي مـن األنـصار فـي بنـي أمیـة بـن : (عن عمر بن الخطـاب رضـي اهللا عنـه قـال) 2(

ًالنـزول علــى رسـول اهللا صـلى اهللا علیــه وسـلم ینـزل یومــا زیـد، وهـي مــن عـوالي المدینـة، وكنــا نتنـاوب 
ٕوأنــزل یومــا، فــإذا نزلــت جئتــه بخبــر ذلــك الیــوم مــن الــوحي وغیــره، واذا نــزل فعــل مثــل ذلــك صــحیح ). ً

  .١/٤٦محمد بن إسماعیل البخاري، كتاب العلم، باب التناوب في العلم : البخاري
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شركة مكتبة ومطبعة مـصطفى البـابي الحلبـي : الناشر. ٕومحمد فؤاد عبد الباقي وابراهیم عطوة عوض
َِأبواب صـفة القیامـة والرقـائق والـورع عـن رسـول اللـه . م١٩٧٥ -هـ ١٣٩٥الثانیة، :  مصر، الطبعة– َّ ِ ِ ِ ِ ِِ ُ َ َ َْ َ َ ُِ ََّ َ َ َْ ِْ َ َ ْ

 .لمصلى اهللا علیه وس
علـــي بـــن أبـــي بكـــر الهیثمـــي : مجمـــع الزوائـــد". رواه أحمـــد ورجالـــه رجـــال الـــصحیح ورواه البـــزار) "2(
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َّعبـود الـذي أطاحـت بـه الثـورة الـشعبیة التـي حركهـا برئاسـة الفریـق إبـراهیم "  نوفمبر١٧" كنظام ثورة 1

  .م١٩٦٤ أكتوبر ٢١القرشي، وذلك في / الطالب برمزهم الطالب الشهید
كتــب عربیـــة للنـــشر : الناشـــر. مــراد خـــالف. د: ترجمـــة. الـــسودان إلـــى أیــن: دیــدار فـــوزي روســانو. د

  .٢٩٦والتوزیع اإللكتروني، ص 
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  ١سورة المائدة، اآلیة ) 1(
  ٩٢النحل، اآلیة سورة ) 2(
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  المجموع ال نعم  البند رقم

ع  ١ ي المجتم ھل ظاھرة العنف ضد األطفال ظاھرة قدیمة ف
 السعودي؟

١٠٠ %٢٥ %٧٥% 

ف  ٢ اھرة العن ل ظ ع ھ ي المجتم شرة ف ال منت د األطف ض
 السعودي؟

١٠٠ %٢٩ %٧١% 

یلة   ٣ ھل یري المجتمع السعودي أن العنف ضد األطفال وس
 لتربیة وتأدیب االطفال؟

١٠٠ %٣٠ %٧٠% 

د  ٤ اھرة العنف ض روز ظ ي ب دیث ف ھل ساھم المجتمع الح
 األطفال والغاء الضوء علیھا؟

١٠٠ %٢٤ %٧٦% 

  %    
%

  
 



 ١٦١

 
 

 
  

  %٧٠.٤  األب
  %٢١.٧  األم

  ٣١.٧  األقارب
  األخوة، وزوجة األب، وزوج األم  أخرى تذكر


%




 


 
 

  المجموع  ال  اأحیان  نعم  أشكال العنف
 %١٠٠  %٥  %٤٨،٣  %٤٦،٧  عنف جسدي
 %١٠٠  %٣،٣  %٣٥  %٦١،٧  عنف نفسي

      )تذكر(أخري 


    %       
% 

 
 

  المجموع  ال  أحیانا  نعم  أشكال العنف
 %١٠٠  %٥٠  %٢٥  %٢٥  الحبس



 ١٦٢

 %١٠٠  %٦٣،٣  %٢٠  %١٦  الحرق
 %١٠٠  %٦٦،٧  %٢٠  %١٣،٣  التجویع
  %١٠٠   %٠  %٢٠  %٨٠  الضرب

      )تذكر(أخري 
       

%
 

 
 

  المجموع  ال  أحیانا  نعم  أشكال العنف
 %١٠٠  % ،١،٧  %١٥  %٨٣،٣  التوبیخ
 %١٠٠   %٢١  %٣.٤٣  %٣٥  االذالل

 %١٠٠  %١٨،٣  %٣٠   %٥١،٧  اثارة االلم النفسي
  %١٠٠  %١،٧  %٢٥  %٧٣،٣  التفرقة بین االبناء

  التھدید         النظرة الحادة     رفع الصوت  )تذكر(أخري 
          

      
 

     
 

 
  المجموع  ال اوافق  اوافق  ًوافق تماماأ  السبب

%٢٠.٣  %٤٢.٤  %٣٧.٣  عدم السعادة الزوجیة  ١٠٠% 
%٣٥.٦  %٣٧.٣  %٢٧.١  كثرة عدد األبناء في األسرة  ١٠٠% 

%٤٠  %٣٣.٣  %٢٦.٧  تدني المستوي االقتصادي  ١٠٠% 
ي  ف ف دین للعن رض الوال تع

  رالصغ
٢٠.٧  %٩.٥٦  %٢٢.٤%  ١٠٠% 

ي  ستوي التعلیم دني الم ت
  لألسرة

٢٣.٣  %٣٦.٧  %٤٠%  ١٠٠% 

%١٣.٣  %١٨.٣  %٦٨.٣  تعاطي الكحول او المخدرات  ١٠٠% 



 ١٦٣

%٢٢  %٣٢.٣  %٤٥.٨  ضعف الوازع الدیني  ١٠٠% 
ة  عدم الوعي  بأسالیب التربی

  الصحیحة
٥  %٣٦.٧  %٥٨.٣%  ١٠٠% 

%٢٢  %٥٢.٥  %٢٥.٤  العادات والتقالید بالمجتمع  ١٠٠% 
%٤٥.٦  %٢٤.٦  %٢٩.٨  )انثي/ ذكر (نوع الطفل   ١٠٠% 

%٥٥.٩  %٣٣.٩  %١٠.٢  وسائل االعالم  ١٠٠% 
ة  اق حمای ق میث دم تطبی ع

  الطفل
١٨.٦  %٤٢.٤  %٣٩%  ١٠٠% 

      )تذكر(آخري 
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 ١٨٣

  النوع العدد (%)النسبة 
 ذكر ٣٤ ٣٢.٤
 أنثي ٧١ ٦٧.٦

 المجموع ١٠٥ ١٠٠.٠
 




 
 

  )سنة(العمر  العدد (%)النسبة 
 ٢٥أقل من  ٤ ٣.٨

٣٦-٢٥ ٢٧ ٢٥.٧ 
٤٧-٣٧ ٣٢ ٣٠.٥ 
٥٦-٤٨ ٢٣ ٢١.٩ 
٦٦-٥٧  ١٦ ١٥.٢ 

  فأكثر٦٦ ٣ ٢.٩
 المجموع ١٠٥ ١٠٠.٠

 






 



 ١٨٤

 
 

 
  المؤھل العدد (%)النسبة 

 شھادة سودانیة ٢٩ ٢٧.٦
 بكالوریوس ٦٨ ٦٤.٨

 دبلوم ٤ ٣.٨
 ماجستیر ٣ ٢.٩
 دكتوراة ١ ١.٠

 المجموع ١٠٥ ١٠٠.٠
 





 



 ١٨٥

 
  التخصص العدد (%)النسبة 

 عام ٩٠ ٨٥.٧
 تربیة إسالمیة ١٥ ١٤.٣

 المجموع ١٠٥ ١٠٠.٠
 







 
 

  سنوات الخبرة العدد (%)النسبة 
  سنة٥أقل من  ٨ ٧.٦

 ١٠ و أقل من ٥ ٢٧ ٢٥.٧
 ١٥ و أقل من ١٠ ١٥ ١٤.٣

 ٢٠ و أقل من ١٥ ١٠ ٩.٥
  فأكثر٢٠ ٤٥ ٤٢.٩

 المجموع ١٠٥ ١٠٠.٠
 




 



 ١٨٦

 
 
 

  االلتزام العدد (%)النسبة 
 بدرجة كبیرة ٧٦ ٧٢.٤
 بدرجة متوسطة ٢٩ ٢٧.٦

 ال یوجد التزام ٠ ٠.٠
 المجموع ١٠٥ ١٠٠.٠
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ط  الوس
  الفرضي

ط  الوس
  الحسابي

االنحراف 
ة   قیمة ت  المعیاري درج

  الحریة
ة  القیم

  االحتمالیة
٠.٠٠٠  ١٠٤  ١٣.٨٦  ٢٠  ١٣٢  ١٠٥  

 








 


 
 

اإلنحراف   المتوسط  النوع
ة   قیمة ت  المعیاري درج

  الحریة
ة  القیم

  االحتمالیة
  ٢٤  ١٢٦  ذكر
  ٠.٠٧٥  ٥٢  ١.٨٢-  ١٨  ١٣٥  أنثى
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االنحراف   المتوسط  الخبرة
القیمة   تقیمة   المعیاري

  االحتمالیة
  ١٢  ١٣٥   سنة٥أقل من 

  ١٥  ١٣٤   سنة١٠ و أقل من ٥
  ٢٥  ١٢٩   سنة١٥ و أقل من ١٠
  ٢٦  ١٣٢   سنة٢٠ و أقل من ١٥
  ٢٢  ١٣٢  ر سنة فأكث٢٠

٠.٩٤٨  ٠.١٨  

 





 


 
 

اإلنحراف   المتوسط  التخصص
  المعیاري

قیمة 
  ت

درجة 
  الحریة

القیمة 
  االحتمالیة

  ١٩  ١٣٣  شامل
  ٠.٤٣٦  ١٠٣  ٠.٧٨  ٢٥  ١٢٩  تربیة إسالمیة
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اإلنحراف   المتوسط  درجة التمسك
درجة    تقیمة  المعیاري

  الحریة
القیمة 

  االحتمالیة
  ٢١  ١٣٤  درجة كبیرة

  ٠.٠٩٩  ١٠٣  ١.٦٦٧  ١٨  ١٢٧  درجة متوسطة
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وكانـت مـن أرفـع ، وأصـلها غیـر معـروف، )المـك(ربما أخـذت مـن األثیوبیـة وتعنـي عظـیم : المنجل 1
بحـث )  منـي دیـاب مختـار–مظـاهر الحیـاة االجتماعیـة فـي سـلطنة الفـونج (األلقاب في مملكة الفونج 

  .م٢٠١٠ جامعة أم درمان اإلسالمیة –ماجستیر 
ــــة فــــي العــــصور الوســــطي  2 ــــو المــــصریة – مــــصطفي محمــــد ســــعد –اإلســــالم والنوب  مكتبــــة األنجل
 .١٨٨-١٨٧ص، ١٩٦٠ط
  .٥٠ص، م١٩٦٧، ٢ط، دار الثقافة، ینالمجید عابد  عبد–ریخ الثقافة العربیة في السودان ات 3



 ١٩٨

      
        





            





 
 

          


    
 

      

                                                
، القــاهرةمؤســسة اقــرأ ، م٢٠٠٥، ١ط، الموســوعة المیــسرة فــي التــأریخ اإلســالمي ،راغــب الــسرحاني 1

  .٣٥٠–٣٤٩ص
  .٧–٦ص، م١٩٧٥ ،الهیئة المصریة العامة للكتاب،  إمبراطوریة البرنو اإلسالمیة،إبراهیم طرفان 2
، م١٩٩٦ الخرطـــوم شـــركة أفـــرو فـــراف ١ط، موســـوعة القبائـــل واألنـــساب، عـــوض الـــشریف قاســـم 3

  .١١٦ص
  ١٩٥٧ص، األنساب مسوعة القبائل و، قاسمعوض الشریف  4
تــاج ، یــل مــن أهــم مؤلفاتــه رحــالت الستكــشاف منــابع الن، )١٧٩٤ – ١٧٣٠(ر هــو رحالــة مــشهو 5

  .١١٨ص، جتماعيریخ سلطنة الفونج االالمحات من ت، السر عثمان
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  .١٩ص، ١٩٧٢ ، ط بیروت،دار الفكر ، مشیخة العبدالب،محمد صالح محي الدین 1
  .٤٧ص، ٤ط، للنشرجامعة الخرطوم ، ریخ الممالك اإلسالمیةامقدمة في ت،  حسنیوسف فضل 2
 .٣٨٦ – ٣٨٥ص، م١٩٧، ٢ط،  بیروت، دار الثقافة،ریخ السوداناجغرافیة وت، نعوم شقیر 3
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  ١٣١ص، مشیخة العبدالب، محمد صالح محي الدین 1
  .١١٣ – ١٠٨ص، مرجع سابق، مشیخة العبدالب، محمد صالح محي الدین 2
، الحین والــشعراء فــي الــسودان الطبقــات فــي خــصوص األولیــاء والــص،ود ضــیف اهللامحمــد النــور  3

  .١٦٣ص، ١٩٨٢، ٢ ط،جامعة الخرطوم



 ٢٠١





   




         
  

    
 

       


        
 

 


  


           
                                                

ًأشــتغل كاتبــا لــشونة الغــالل ، ألحمــد بــن الحــاج مــن ســكان الجزیــرة بوســط الــسودان: كتــاب الــشونة 1
 ســابق –مملكــة الفــونج ، مكــي شــبیكة، م١٨٣٨م وقــدم كتــاب الــشونة ســنة ١٨٣بــالخرطوم إلــي ســنة 

عــون الــشریف ،  أیــام جنــوب ســنار عــرف بجبــال لــول٨یبعــد مكــان ) لولــو(هــو جــد العبــدالب . ٣ص
 .٢٠٥٦ص، موسوعة القبائل واألنساب، قاسم

 .٧–٦ص،  الشونة،أحمد بن الحاج 2
  .٢ص،  أحمد بن الحاج–مخطوطة كتاب الشونة  3



 ٢٠٢


  

 


       
       

        
 

 







           
          

           
    

        
         

                                                
  .٣٨ص،  مرجع سابق، مكي شبیكة–مملكة الفونج اإلسالمیة  1
  .٩٨ص،  مرجع سابق،ریخ السودانات، نعوم شقیر 2
جامعــــة ، كلیــــة اآلداب، شــــعبة أبحــــاث الــــسودان، ریخ العبــــدالب مــــن خــــالل روایــــتهم الــــشمالیةاتــــ 3

مطبعـــــة جامعــــة الخرطـــــوم ، النوبـــــة رواق إفریقیــــا ،آدمــــزولیـــــام ، ١٦ص، م١٩٩٦یولیــــو ، الخرطــــوم
 . ٥١٩ص، م١٩٨٤ ٢ط، برستون

  .٩٢ص، بالبمشیخة الع،  محمد صالح محي الدین؛٥٨ص، السودان عبر القرون، مكي شبیكة 4



 ٢٠٣


 

          
 

  
            

 
  
              


 

 
 

 
 

 
          


 
 

 

 

                                                
اإلسـالم والنوبـة فـي ، مـسعد مصطفي محمـد ؛٩٩ص، مشیخة العبدالب، محمد صالح محي الدین 1

  .٢٠٨ص، العصور الوسطي



 ٢٠٤

 


       


 


 


           
          

     
          

 
 


        
          
           

           


 
 

 

                                                
  .٥٤ ص،السودان عبر القرون، مكي شبیكه 1



 ٢٠٥

 

        
      




           
         

           
        




  


 


          

         
           

          

                                                
موسـوعة القبائـل  ،عـون الـشریف قاسـم، مكان بغرب السودان منسوب إلي بلول البدیري: كاب بلول 1

  .١٩١١ص، واألنساب
، ریخ الــسودانامختــصر تــ،  مكــي شــبیكة؛١٤٩ص، مــشیخة العبــدالب، حمــد صــالح محــي الــدینم 2

 .٢٧ص، ریخ السودان وأفریقیاادراسات في ت،  حسنیوسف فضل ؛١٢ص



 ٢٠٦


            
            
 


           

          
          

   
        


          
 


 

         
         







          
 






 ٢٠٧


 


        

 
 

            


  
           





        




                                                
 .٧٠ص، السودان عبر القرون، مكي شبیكة 1
وقیــل أن أصــل الكلمــة ، ومنهــا مــا نجلــك ومــانجلق) الــشیخ والملــك(لقــب كبیــر للعبــدالب : مانجــل 2
ة الطـوارق وتعنــى زعــیم وقیــل تعنــى توكیـل بلهجــ، وقیــل تعنــى مـا نجــل إال إیـاك، بلغــة الهمـج) لـوزیرا(

  . ٢٨٢ص، موسوعة القبائل واألنساب، ن الشریف قاسموع، القبیلة
 .٢٠٨٢ص، موسوعة القبائل واألنساب،  عون الشریف قاسم؛ریخ السودانامختصر ت 3
  .٥١٥ص، النوبة رواق إفریقیا، آدمزولیام  4



 ٢٠٨


 


   

   
 

 

           

   



       

 
    
           
        


          

     
                                                

، ریخ الـــسودان الحـــدیثاتـــ،  ضـــرارضـــرار صـــالح، ٩٣-٩٢ص، اإلســـالم فـــي الـــسودان، ترمنجهـــام 1
  .٥٢٣ص، النوبة رواق إفریقیا، آدمزولیام  ؛١٧ص، م١٩٨٩ ،مطابع سحر، جده، السعودیة

 تطور نظـام الحكـم فـي ،الحمید متولي  عبد؛٣١٠ص، مشیخة العبدالب، محي الدینمحمد صالح  2
  .١١٩-١١٨، السودان

  .١١٨ص، تطور نظام الحكم في السودان، الحمید متولي عبد 3



 ٢٠٩

      
 

 

  
         
 

        
        

         






 

           


            


           

                                                
  .٢١٠محمد صالح محي الدین، مشیخة العبدالب، ص  1
  .١٥ضیف اهللا، الطبقات، ص ود 2
مـشیخة ،  محمـد صـالح محـي الـدین؛٢٤٩٨ص، موسوعة القبائـل واألنـساب، عوض الشریف قاسم 3

  .٢١٤ص، العبدالب



 ٢١٠

            
 

 

 
 

           
    

           
 




 
   


           

 
    

 

                                                
ریخ وحـــضارات بالـــسودان الـــشرقي اتـــ، الـــشاطر بـــصیلي ؛١٣٩ص، ریخ الـــسوداناتـــ، نعـــوم شـــقیر 1

  .٢٥٧ص، واألوسط
هجــرة القبائــل العربیــة إلــي وادي النیــل مــصر ، الــشایقیة هــم أبنــاء شــایق أحــد أشــقاء غــانم الجعلــي -

  .ضرار صالح ضرار، والسودان
  ٩٤،  مشیخة العبدالب، محمد صالح؛١٣٦ص ،ریخ السودانات، نعوم شقیر 2
  .٥١٦ص، النوبة رواق إفریقیا،  آدمز؛١٣٨ص، خ السودانریات، نعوم شقیر 3



 ٢١١


 


 


     

 


       
 


 

       
 

    
 


    

 
                                                

 .١٣٦ص، نعوم شقیر، ریخ السودان ا ت؛٢٣١ص، مشیخة العبدالب، محمد صالح محي الدین 1
  ،جزیرة بأرض الرباطاب: مقرات 2
 –الختــاق مــاكن قریــب مــن دنقــال  كانــت بــه مملكــة أیــام الفــونج وكــان بــه مقــر أحــد ملــوك الفــونج  3

  .٧٨٨ص، عون الشریف قاسم، ل واألنسابموسوعة القبائ
 .٧٢ هامش ص،طبقاتال، ود ضیف اهللا 4
 .٧٥٦ص، موسوعة القبائل واألنساب، عون الشریف قاسم 5



 ٢١٢


    




            


            
   


          



          
            

 
 



            

 

                                                
  .١٧٤١ص، موسوعة القبائل واألنساب ،عون الشریف قاسم 1
فداســي مــن مــدن فــازوقلي علــي نهــر یــابوس مــن فــروع النیــل األزرق یوجــد ضــمن مكوناتهــا البرنــي  2

، األنــسابموســوعة القبائــل و، عــون الــشریف قاســم. عربیــة الــسعودیة ودینهــا اإلســالمة المملكــة الولغــ
 .١١٩ص، مظاهر الحضارة في دولة الفونج اإلسالمیة، بابكر فضل المولي. ١٧٤١ص



 ٢١٣


            


          
           

 
 


   



         
         

          


 
          

        
            




 

                                                
  .٣٠ص، معهد الدراسات العربیة العالمیة، م١٩٣٠، مملكة الفونج اإلسالمیة،  مكي شبیكة1
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–

       
            



 ٢١٥





 
 

           
      

 


         
         

 
           

         
         
        



          


 

                                                
ـــــصیلي 1 ـــــشاطر ب ـــــ، ال ـــــلرات مملكـــــة الفـــــونج ، مكـــــي شـــــبیكة. ٣١٠-٣٠٩ص، یخ ســـــودان وادي النی

  .٧ص، أحمد بن الحاج، كاتب الشونة، ٤٨ص، اإلسالمیة



 ٢١٦

        
  


     

 


       


        
 

 

    





     





      
 

                                                
  .٨٠ص، مظاهر الحضارة في دولة الفونج اإلسالمیة، بابكر فضل المولي 1
  .٤٦-٤٥ص، مملكة الفونج اإلسالمیة، مكي شبیكة 2
 .٤٦ص، مملكة الفونج اإلسالمیة، مكي شبیكة 3



 ٢١٧

   



     


 
        


          



          




       
         


          

                                                
یهودي أرسل في مهمة خاصـة مـن الجزیـرة العربیـة وأهلـه مـن یهـود الـیمن ویـتقن : هو داؤود روبین 1

، مكــي شــبیكة، إلســالمااللغــة العربیــة حیــث كانــت مهمتــه توحیــد المــسیحین ضــد اإلســالم وتظــاهر ب
 .٢٨-٢٧ص، سلطنة الفونج اإلسالمیة

  .٢٨ص، مملكة الفونج اإلسالمیة، مكي شبیكة 2
 .٦٦السودان عبر القرون ص،  مكي شبیكة؛٤٨ص، مملكة الفونج اإلسالمیة، مكي شبیكة 3
 .١١ص، أحمد بن الحاج، كاتب الشونة 4
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  .١٠٢-١٠١ص، جتماعیة في سلطنة الفونجمظاهر الحیاة اال، مني دیاب مختار 1
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(Gunnar Jarring) 
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Resolution 242 (1967) as proposed by United Kingdom S/824 
adopted unanimously by Council on 22 Nov. 1969 meeting1922. 
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