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  دخول اإلسالم السودان وأثرة في تصحيح العقائد 
 

 د. صالح إبراهيم عيسى
( )   

 مقدمة :

ا  ا سياسويا لم يكن السودان المعروف اليووم بجررافيهوي يمثوي كيا وا

ا موحداا قبي دخول المسلمين ، فقد كا ت تهوزع فيي  ا أو دينيا أو ثقافيا

النوبيون ؛ أعراف وقوميات ومعهقدات مخهلفة . ففي الشمال حيث 

كا وووت تنهشووور المسووويحية ا كثقوسوووكية كعقيووودة . واللروووة النوبيوووة 

بلهجاتها المخهلفة لرة للسياسة والثقافة والهخاطب . أما في الشور  

؛ فهعيش قبائي البجة ، وهي من القبائي الحامية . لها لرة خاصوة ، 

هلو  الهوي فوي الشومال . وإاا موا كوثقافة منفصلة ، وعقيودة مروايرة 

ا  جوود القبائووي الح جيووة بسووحناتها المميووحة ، ولراتهووا اتجه نووا ونوبووا

  (1)الخاصة ، ومعهقداتها الوثنية . وكقل  الحال في الررب . 

                                                        

() جامعة القرآن الكرمي والعلوم  اسسوالمية  –أستاذ العقيدة بكلية القرآن الكرمي  –ى د. صالح إبراهيم عيس
. 
 -هوو 1/1412تنمير الغبش يف فضل أهل السومدان وابوبش ال نبوجل ايومقي  قيوحم د. ركود برطوا  ال   (1)

 . ص ق  –  ال دار جامعة أمدرمان اسسالمية للطباعة والنشر 1993
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ا هائالا في هوية هوق   وقد أحدث دخول المسلمين السودان ا قالبا

ا ، حيوث أصووبح اإلسوالم هووو  ا وثقافيووا المنطقوة ، ييور مالمحهووا دينيوا

شوعوب المنطقوة . وأصوبحت لروة القورآن  الدين الرالب لود  معموم

هي القاسم المشهرك بينهم . فهكو ت بقل  وحدة بينهم على الصعيد 

 الديني والسياسي واالوهماعي . 

للهجرة ، بودأ  256فبعد اتفاقية البقط بين المسلمين والنوبة عام 

المسلمون يهسربون إلى السودان وماعات وأفراداا ، حاملين معهوم 

رة العربية . ساعين وكاء المرعى والهجاكة واخهلطوا اإلسالم والل

ا فووي ترييوور مالمووح  بسووكان الووبالد ا صووليين فمهوور أثوورهم وايووحا

المنطقة . وا هقي أهلها من النصرا ية أو الوثنية إلى اإلسالم . ومن 

المعهقدات الفاسدة إلى عقيدة الهوحيد ، ومن العجمة إلوى العربيوة . 

 بفضي المسلمين .

هم علوى الو  توطيود  فوواهم السياسوي شومال وشور  وقد ساعد

السووودان عوون طريووا الهصوواهر مووا النوبووة والبجووة مسووهرلين  مووام 

الوكاثة وهو ما كان سائداا آ قاك فحكموا مناطا واسعة إيافة إلى 

هم هلووحملهوم لسسوالم ولثقافوة كاقيوة مقاك ووة موا الثقافوات السوائدة أه  

إسووالمية فووي الشوومال  ليخضووعوا ارخوورين لهووم فقامووت عوودة ممالوو 

والشووور  حهوووى اسوووهطاع الهحوووالا بوووين قبائوووي العبووودالب العربيوووة 

م مووون إسووقاط مملكووة علوووة النوبيوووة 1504والفووو ا الح جيووة عووام 

ا لقل  ؛ وقد حكمت  النصرا ية فكا ت مملكة الفو ا اإلسالمية  هاوا

وسط وشمال السودان بالشريعة اإلسالمية وامهد  فواها إلى أوحاء 

يوورب الووبالد وهووي الهووي صووبرت السووودان بالصووبرة موون شوور  و

اإلسالمية . ثم قامت الدولة المهدية والهي وطدت اإلسالم وشرعي 

وعقيدتي في البالد ؛ واسهمر الحوال كوقل  حهوى مجويء االسوهعماك 

مون المكهسوبات اإلسوالمية  اا البريطا ي والقي حواول أن يريور كثيور
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ت الوثنية والنصرا ية والعربية مما أد  إلى تحديث بعض المعهقدا

 والعودة إليي بعد تحديثها .
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 المبحث األول

 المعتقدات واألديان السائدة قبل دخول المسلمين

تووو ثر شووومال السوووودان بالوثنيوووة الهوووي وفووودت إليوووي مووون قووودماء 

تودل  اتالمصريين . فقد ظهرت في ارثاك النوبيوة أشوكال وكسووم

وابات المنازل نطة على بحعلى ال  . كويا بعض الحيوا ات الم

ا بها  وال ش  أن ال  ويير  كثير هو من باب الوثنية . وقد  (1)تيمنا

كا ووت صوووك ملوووك مووروي المنقوشووة علووى ووودكان معبوود النقعووة ، 

ا كالعمامة بها قر ين مموا يودل  تبدو وهم يلبسون على كؤوسهم شيئا

. كمووا أن عبووادة  (2)علووى توو ثرهم بعبووادة آمووون أحوود آلهووة الفراعنووة 

ظلت مووودة حهى منهصا القرن السادس الميالدي ، في الشمس 

ا فووي ونوووب وحيوورة العوورب  (3)تالموويس   (4)وكا ووت منهشوورة أيضووا

ا بوووود آلهوة أو آلهوات كثيورة ، اعهقودوا أ هوا  وكا وا يؤمنون أيضوا

كا ت تسهطيا أن تقدم للناس الخيور وتودفا عونهم الشور . فقود كوا وا 

اإلخصواب . وأكبور معبوود  ينسبون إلوى اإللهوة إزيوس القودكة علوى

ا فوي  عند النوبة اإللهة منولس . وقد بنى لوي البطالسوة معبوداا يوخما

كالبشووووة ، وأعوووواد القيصوووور الرومووووا ي أيسووووطس )بعوووود دخووووول 

  (5)النصرا ية( بناء  لكسب والء النوبيين لي . 

وليس هناك فاك  بين ما كان فوي شومال السوودان وبوين ونوبوي 

                                                        

 .  2ال ص  1يرها يف منطقة وادي حلفا )أمحد ركد علي اباطم(   الزخارف املعكارية وتطم  (1)

 .  85اسسال  والنمبة ملصطفى ركد سعيد ال بدون ص  (2)

 .  طالبشة (3)

 .  109اسسال  والنمبة ص  (4)

 .  31اتريخ املسيحية يف املكالك النمبية فانتيين ال ص  (5)
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والشوور  اسووهطاع أن يسووهنير كثيووراا ويربووي وشوورقي إال أن الروورب 

بنوك اإلسالم أما الجنوب فقد ظي في حالي حهى يحت النصرا ية . 

بالريم من وصول بعض الهجاك المسلمين إلى هناك إال أن أثورهم 

لم يكن بالقدك الكافي كما حدث في بقية أ حاء البالد . وكبما يروا 

 سبب ال  إلى بعد تل  المنطقة ووعوكتها .

ا في المنطقة أما الد يا ات السماوية قبي اإلسالم فقد وودت أيضا

. فقد وودت آثاك للديا ة اليهودية فوي شومال السوودان . وإن االسوم 

القديم لهلو  المنطقوة وهوو بوالد كووأ هوو أثور يهوودي . وقود أشوير 

 –. وقود كوان أحود حاشوية الملكوة الكنداكوة  (1)لقل  في العهد القديم 

ا أو اعهنا اليهودية .  –ملكة المروية وهي الملكة ا م في الم يهوديا

 وكان يشري منصب وزير .

                                                        

 .  16شر ال ص العهد القدمي ال سفر التكميجل ال اسصحاح العا (1)
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وهنواك موون يووحعم بو ن قصووة موسووى عليوي السووالم ، وفهووا  ، قوود 

داكت أحووداثها بشوومال لسووودان إال أن المرحوووم الوودكهوك / عبوود   

ت كيد ال  وأكد ب  ي توود آثاك يهودية في منطقة تسمى  ىالطيب  ف

ر( . وتمهر صوك ملوك في النقووأ ا ثريوة الخطوة )يرب الدام

اسية وهي شعاك اليهود . دوهم يلبسون عمامة مرسوم فيها  جمة س
(1) 

من ال  يهبين أن اليهودية عرفوت فوي السوودان وبوا خ  فوي 

شومالي إال أ هوا وفووي الرالوب لوم تكوون فوي صووكة ديوون يعهنقوي عامووة 

بعووض النوواس بووي كا ووت علووى هيئووة وماعووات يهوديووة اسووهقرت فووي 

مناطا البالد . وهقا ال يمنا من ت ثيرهم علوى شويء مون معهقودات 

الناس وعاداتهم كالخهان الفرعوو ي الوقي يعهقود أ وي يهوودي ولويس 

 (2)فرعو ي . 

 النصرانية :

ى بشور باإل جيوي فوي أثيوبيوا ، ناك من يوحعم أن الحوواكي مه وه

ي الو  والمعروف أن أثيوبيا كلمة يو ا ية تعني بالد السود . ويشوم

وميووا ا كايووي الممهوودة موون ونوووب أسوووان والبحوور ا حموور إلووى 

.. والووراوح أن  (3)المحوويط ا طلسووي بمووا فووي الوو  مملكووة مووروي 

م عنودما وواء كسوي ا سوكندكية 545النصرا ية دخلت النوبة سونة 

.  (4)يبشووورون بالنصووورا ية . فاعهنقوهوووا وتركووووا عبوووادة ا وثوووان 

                                                        

 .  86اسسال  والنمبة ملصطفى ركد سعيد ال ص  (1)

عكليووة ري ول النوومبيم إق منطقوة خشووم القربوة وأارهووا يف حيواريم انجتكاعيووة )رسوالة ماجسووتل( ال راسووجل  (2)
 .  23ركد ابسم ال ص 

 .  42اتريخ املسيحية يف املكالك النمبية فانتيين ال ص  (3)

 .  59نعيم شقل ال  صاتريخ السمدان ال  (4)
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 مسيحية هي :وقامت على أثر ال  ثالث ممال  

 مملكة النوبة . .1

 مملكة المقرة . .2

  (1)لوة والهي تعرف بسوبا عند ملهقى النيلين .عمملكة  .3

وا هشوورت الكنووائس بالمنطقووة ككنيسووة د قووال وكنيسووة فوور  . 

 وآثاك لكنيسة بالحصايا .

الووديا ات وموون قبلهووا العقائوود الوثنيووة آثاكهووا   وال شوو  أن لهووق

تهم . وحهى بعد دخول اإلسالم الوايحة في معهقدات الناس وعادا

ا  ودوك  في تصحيح العقيدة إال أن آثاك تل  المعهقدات لوم يوحل باقيوا

 حهى ارن .

                                                        

 .  25اتريخ الثقافة العربية يف السمدان ال عبد اجمليد عابديجل ص  (1)
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 المبحث الثاني

 دخـــــــــــــــــــول اإلســــــــــــــــــالم

دخوووي اإلسوووالم السوووودان فوووي عهووود الخليفوووة الراشووود عمووور بووون 

ي واليوي فوي مصور الخطاب كيي   تعالى عني وال  عندما أكس

عمرو بن العا  فرقة بقيادة عقبة بن  افا لفهح بالد النوبة لهو مين 

. وبوفاة الخليفة عمر وعحل عمرو كيي    (1)الحدود الجنوبية 

عنهمووا  قووض النوبووة العهووود وعووادوا لمهاومووة مووا يلوويهم موون حوودود 

المسلمين . فالحقهم عبد   بن أبوي السورح وتويوي فوي أكايويهم 

د قال عاصمة المملكوة المسويحية الشومالية وبنوى فيهوا مسوجداا حهى 

ا معهم يعرف باتفاقية البقط . وقد اوههد الباحثون فوي (2)وعقد صلحا

( ومعنوا  Pact umمعنوى الوبقط فمونهم مون قوال أ وي ال تينوي وهوو )

 .  (3)تفا  ، ومن يقول أ ي مصري قديم ومعنا  الضريبة اال

لنوبووة قواعوود الووبالد المفهوحووة لووم يطبووا المسوولمون علووى بووالد ا

عنوووة بووي اكهفوووا بووالبقط . فضوومن لهووم الوو  حريووة الهجوواكة و شوور 

 . (4)اإلسالم

ما برح النوبوة يشاكسوون ويمنهنعوون عون دفوا الوبقط . وترسوي 

لهم الحمالت تلو الحمالت له ديبهم عبر الدول اإلسالمية المهعاقبوة 

م على الريم من . وهم ال زالوا على  صرا يههم ويحهفمون بكيا ه

 (5)تل  الحموالت المههاليوة إال أن حملوة ا ميورين أقسونقر الفاكقوا ي

                                                        

 .  39-3/38مروج الذهب ال املسعمدي ال  (1)

 .  111اسسال  والنمبة ال ملصطفى ركد سعيد ال ص  (2)

 .  112املصدر السابحم ص  (3)

 .  املصدر السابحم نفس الصفحة (4)

 .  أحد قادة املكاليك ال بعثه بيربس يف محلة لبالد النمبةأقسنقر الفارقاين :  (5)
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تعهبوور  (2)مون قوادة المماليوو  مبعووثين مون بيبورس(1)وإيبو  ا خورم 

ا للنوبة ، فكا ت هق  قطة تحول في الهاكيخ الوديني لهوق   ا حقيقيا فهحا

ان الوبالد . وهوي أحود العواموي الحاسومة فوي دخوول اإلسوالم السوود

. ثووم لووم يكوود ينهصووا القوورن (3)مسووجد فووي قصوور د قووال  ىحيووث بنوو

الرابووا عشوور الموويالدي حهووى كووان اإلسووالم قوود ا هشوور فووي شوومال 

 . (4)السودان

                                                        

 .  إيبك األخر  )األسر ( هم أيضًا قائد مملمطي قاد محلة لفتح بالد النمبة مبعماثً مجل الظاهر بيربس (1)

لقبوه السولطان الصواي أيومك بورطجل   (1221 -هوو 620بيربس : الظاهر رطجل الوديجل بيوربس البندقوداري ) (2)
وصومله للحكوم لقوب نفسوه  مللوك الظواهر . وذلوك بعود مقتول السولطان قطوز حيوء اتفوحم األمورا   الديجل وبعد

ذي القعوودة 24املكاليوك علووى اختيوار بيووربس سوولطاصً علوى مصوور فوودخل القواهرة وجلووس علووى إيومان القلعووة يف 
صور فيهوا ال وطوان هو ال له يد بيضا  يف معرطة املنصمرة املعروفة ال حيوء طوان موجل أبطا،وا ال وموجل صوانعي الن658

له أيضًا يد ن تنسى يف معرطة عم جالم  . وس له حافل  لبطمن  واألجماد . وهوم موجل أصول ترطوي ولود يف 
صحرا  القب اق ووقع يف أسور املغومو وهوم يف الرابعوة عشور موجل عكوريف وبيوع يف أسومق الرقيوحم بدمشوحم فاشو ايف 

لصاي جنم الوديجل أيومك فتعتقوه وجعلوه موجل الوة مماليكوه األمل الصابي البندقداري مث انتقل إق خدمة امللك ا
 . ال مث ونيف رائسة إحدى فرق حرسه اخلاصة مث رقايف قائداً لفرقة املكاليك 

 .  183اتريخ املكالك املسيحية يف النمبة ال فانتيين ال ص  (3)

 .  165-148اسسال  والنمبة ال ملصطفى ركد سعيد ال ص  (4)
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 المبحث الثالث

 دور المسلمين في تصحيح العقيدة

دخووي اإلسووالم السووودان وسوورعان مووا ا هشوور ، وعمووت عقيوودة 

يهخبطوون بوين كواسوب الهوحيد أكواء  المخهلفة . وقد وود الناس 

الوثنيووة البلهوواء وتعوواليم النصوورا ية المحرقووة والمخهلطووة بالوثنيووة 

وا عووراف والعووادات السووااوة فشوومر المسوولمون المهوواورون عوون 

النووواس أصوووول الووودين . وترسووويخ العقيووودة سوووواعدهم وبووودأوا بهعلووويم 

الصووحيحة فووي  فوسووهم . فشوويدوا المسوواود فووي أي مكووان  حلوووا بووي . 

حولهم وتدخي في دينهم . وتعهقود عقيودتهم لموا كأوا فويهم  والناس تلها
وفي اإلسالم من السماحة والصد  وا ما ة والوفاء بالعهود والعقود . 

 واليسر في الهعاليم الفقهية .

اخهلطوا بالسكان ا صليين عن طريا الهحاوج مما أد  إلى ظهوك 
المسوولمون قبائووي ب كملهووا هووي  هوواج الوو  . تروووا أ سووابها إلووى هووؤالء 

بوواس بوون عبوود عالمهوواورين ففووي السووودا يين موون يوور  أ ووي موون  سووي ال
المطلب ومنهم من يور  أ وي مون  سوي علوي بون أبوي طالوب ومونهم مون 

ير  أ ي من  سي الحبير بن العوام أو وعفور ابون أبوي طالوب أو السويدة 

ا .  خديجة بنت خويلد . كيي   عنهم وميعا
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ربيوة لهحوي محوي اللهجوات المحليوة وعلم المسلمون النواس اللروة الع
لهصووبح فووي مووا بعوود لرووة الهخاطووب واللرووة السووائدة فووي الووبالد . و شوو ت 

 (1)ممال  إسالمية كبيرة ، لم يرفوي المؤكخوون اكرهوا . كمملكوة سوناك 

برورب الوبالد . وكوان  (2)في أعالي النيي ا زك  ؛ ومملكوة الفووك 

 م .لهق  الممال  دوك عميم في توطيد أككان اإلسال

                                                        

بود   بوجل اوال العبودنك القواري الرفواعي ايهوين )وروي اوال ألنوه اوع بطومن مملكة سنار : أسسوها ع (1)
جهينووة يف بمتقووة واحوودة( . أسووهكن مملكووة سوونار  لقضووا  علووى مملكووة سووم  . طكووا سوواعد  جهينووة الكنوومق 
له لتتسويس مملكوة إسوالمية يف املقورة ل  والفما موع الفومن  الوذيجل طوان علويهم عكوارة دنقوس الوذي يقواو أن أصوم 

ترجع إق بين أمية . فسكين الدولة بعد ذلك دولة الفمن  اسسالمية . وقد أسهكن يف نشر اسسال  يف بقوال  
طثلة . ورغم أن الدولة إسالمية إن أنه طوان هنواب بعوآل ا اثر املتبقيوة موجل املسويحية . و  يودون التواريخ طيو   

لووى عاصووكتها وتوودملها . إذ أيووا تعر وون للغووزو طانوون يايووة هووذيف الدولووة ال هوول هووي تدرويووة ال أ   ، ووم  ع
 .  املصري ال طي

مملكووة الفوومر بغوورك السوومدان :  وودها مملكووة الزغوواوة ىووانً . اسسوون علووى يوود سووليكان صووملمن  عووا   (2)
  . ومووجل أبوورق سووالعينها علووي دينووار ال الووذي يقوواو أنووه ينحوودر مووجل نسوول أ  قيوود ا،ووال  . حكووم علووي 1445

لشوريعة اسسووالمية وشو ع النواس علووى حفو  القورآن وعلمموه . وطووان يرسول طسومة الكعبووة إق دينوار املكلكوة  
  لتنضووم بعوودها إق املنظمموووة 1774بيوون   ابوورا  ل اسووتكر  املكلكوووة مسووتقلة حووى معرطووة منماشوووى هووا  

د ذلووك         السوومدانية ال ودانوون طووذلك لدولووة ركوود علووي  شووا . مث انضووكن إق دولووة املهديووة . مث اسووتقلن بعوو
  وأصبحن سلطنة الفمر  ن حكوم السولطان علوي دينوار . وطوان لوه ممقو  1916إق 1898مجل بعد العا  

 .   1916وا ح يف اييد الدولة العثكانية يف ابرك العاملية ال األمر الذي أغضب اسجنليز فقضما عليها عا  
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ثم ا هشرت الطر  الصوفية ، وهي عباكة عن مقاهب كوحيوة 

ا دوكع عمويمع فوي تثبيوت  وليست تياكات مقهبية . وقد كان لهوا أيضوا

اإليمان ، وإيقاظ عحائمهم وشحق هممهم تجا  اإلسوالم . ف صوبحت 

الهعووواليم اإلسوووالمية مصوووطبرة بالهقاليووود الصووووفية فوووي العبوووادات 

قد كان الو  حهوى عهود قريوب ، ولعلوي والمعامالت والمعهقدات . و

حهى اليووم ، وقود اكتبطوت الطور  الصووفية بوالخالو  الهوي تقووم 

بهحفيظ القرآن الكريم وعلوم العقيدة واللرة العربية والفقي وال ش  

ا أثر  البلغ في تثبيت قواعد الدين وتصحيح العقيدة .  أن لهقا أيضا
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 المبحث الرابع

 قيدةدور الخالوى في تصحيح الع

حفمت الخالو  للسودان عروبهي وإسالمي في مواوهة الوثنية 

والنصرا ية وال  من خالل ما اكر من مهوام تقووم بهوا . ففوي تلو  

الررف الصريرة والمسيدة من الطين ، المسماة بالخالو  لم يحقا 

الطالب )الحيران( القين يفهرشون تراب ا كض ويجلوس شويخهم 

يا شوويخ عابوود يحفووظ القوورآن علووى حصوويرة أمووي أسوورهم فووي تخوور

فحسوووب لكووون اسوووهطاع هوووؤالء الصوووراك أن يحوووافموا علوووى ثووووب 

ا  ا مسوولما . والخووالو  هووي بيوووت القوورآن الهووي  (1)السووودان عربيووا

ميووي ي وبامهووداد مليووون ئووابهوودعها الشووعب السووودا ي فووي وميووا أ حا

مساحهي وكوان أول ظهووك لهوا فوي عهود الشويخ عجيوب الموا جلوك 

بدأت كحوي وسوط لسويطرة تيواكين دينيوين . م( وقد 1570-1611)

علموواء المووقهب المووالكي الووقين يرفضووون تعلوويم وصووالة الصووبية 

بالمساود ؛ وشيوخ الصوفية الوقين ينحعوون إلوى االخوهالء بوالنفس 

ما   بعيداا عن الناس ، فبنيت الخوالو  كبيووت ملحقوة بالمسواود 

 . (2)ومعحولة عنها ثم ا هشرت في ا طراف وبطون الجبال  

ولم تقهصر الخالو  على السودا يين بي كوان يفود إليهوا طوالب 

من دول مجاوكة وتعهمود فوي تمويلهوا علوى ا وقواف المخهلفوة وقود 

كووان وال زال للخووالو  دوك عموويم فووي تثبيووت وتصووحيح العقيوودة 

وحفووظ الوودين بجا ووب دوكهووا الثقووافي واالوهموواعي ومثووال لووقل  مووا 

إلموام ؛ أ وي سوما  سواءاا  وبيوات اكر  الشويخ الودكهوك أحمود علوي ا

                                                        

الشووبكة العامليووة  -ان عروبتووه وإسووالمهراجووع  ووء خالوود ركوود علووي ال بعنوومان اخلووالوى حفظوون للسوومد (1)
 .   23/8/2003للكعلمما  بتاريخ 

 .  نقالً عجل  ء خالد ركد علي السابحم (2)
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ينشوودن  شوويداا أثنوواء طحوون الرووالل ويمهوور فووي الوو  أ هوون مهوو ثرات 

ب  اشويد الخووالو  . مموا يؤكوود دوك الخلووة فووي ترييور هويووة الدينيووة 

 للمجهما السودا ي .

 يا حسرة علينا أسنا ا بيضاء كاللبن

قلوبنوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووا سووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووداء 

 ــــــــــكنكالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

النووووووووووووووووووووووووووووووووووووووواس طيبوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووين 

 كلهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

إال الووووووووووووووووووووووووووووووووووقين ووووووووووووووووووووووووووووووووووواهروا 

 بملمهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

إال الوووووووووووووووووووووووووووووووووووقين ا حنوووووووووووووووووووووووووووووووووووت 

 كقابهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

لوووووووووووووووووووووووم يركعووووووووووووووووووووووووا   فوووووووووووووووووووووووي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــمصالتهـــــــــ

ووهنووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووا النبووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووي 

 بالهجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــران

لهووووووووووووووووووووووووووووووووووووواكك الصوووووووووووووووووووووووووووووووووووووالة 

 والقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرآن
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وإاا كووان اإلسووالم قوود دخووي إلووى موودن ونوووب السووودان كملكووال 

الهجواك . فن وي ترسوخ بوالخالو  هنواك . ثوم  وواو وووبا على أيدي

مؤخراا بجامعة القرآن الكريم والعلوم اإلسالمية الهوي أسوهمت فوي 

الحفاظ على الهوية اإلسوالمية للسوودان ؛ وقوراك الورئيس بمسواواة 

خريجيها بحملة المؤهالت العليا وال  لرد االعهباك لحفمة القرآن 

عهراف وال باالههمام بفعي الكريم بعدما لم تكن شهادتها تحمى باال

االسهعماك البريطا ي ؛ وقد تمثي ال  فوي العنايوة بدسوهوك اإلسوالم 

الخالد )القرآن الكريم( حيث يشهرط للقبول بهوا حفوظ ثالثوة أووحاء 

موون القوورآن الكووريم بجميووا الكليووات وعشوورة أوووحاء بكليووة القوورآن 

ا و  ىا معنوالكريم . ثم يهخورج الطالوب وقود حفوظ القورآن الكوريم لفموا

ا ثوم ليخروووا إلوى المجهموا حواملين  واء اإلسوالم مودافعين لووسلوكا

 عني وعن عقيدتي .

 

 

 

 

 

 

 المبحث الخامس

 المعتقدات والعادات المتبقية من رواسب الجاهلية

قد شمي هق  المعهقدات والعادات ووا ب فكريوة ، وأخور  فوي 

قد يكون مناسبات ا فراح وثالثة في مناسبات ا تراح . فالفكرية ؛ 

هوووو أحووود  (1)تووو ثر الطووور  الصووووفية بالعوووادات الوثنيوووة ا فريقيوووة 

                                                        

 .  63الثقافة العربية وأارها يف متاسك المحدة القممية يف السمدان ال ركد فمقي ال ص  (1)
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 كواسب الجاهلية المهبقية حهى اليوم .

وأموا الهوي فوي ا فووراح فهشومي المماكسوات المصواحبة للووحواج 

والخهان والنفاس فيما يعرف بـ )الجيرتا( ، وزياكة النيوي وتجنوب 

م بعوض الحيوا وات . ولبس أ وواع الخورز وعموا (1)الكبسة ... إلخ 

ووريد النخي . وهوي كلهوا مون العقائود الوثنيوة أو بقايوا المسويحية . 

 وال تحال مووودة في المجهما حهى اليوم .

ا من الهقاليد القديمة وهو مون عوادات المسويحية   (2)والوشم أيضا

 إال أ ي أوش  أن يخهفي ارن .

                                                        

 .  172راجع عبد اجمليد عابديجل ال مصدر سابحم ص  (1)

 .  21يسمر يمس  فضل حسجل ص الشلمخ للربوف (2)
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لووديا ات أموا المعهقوودات والعوادات المهبقيووة موون عهوود الوثنيووة وا

السوووابقة فيمووووا يخووووه  بووووا تراح فكثيووورة وووووداا . وتشوووومي بعووووض 

. وكووقل    (1)المماكسووات فووي حالووة الوفوواة وفووي بعووض ا مووراض 

 السحر وما يعرف بالكجوك .

ففووي الوفوواة فن نووا ال زلنووا  وور  العويووي والنحيووب ولطووم الخوودود 

ا الرماد( علوى الورؤوس فوي بعوض المنواطا  وحثو الهراب )وأحيا ا

ودان ، ثووم زيوواكة قبوور الميووت فووي مناسووبات مخهلفووة ؛ عنوود موون السوو

ا على موتي ومروك سنة ثم في ا عياد .   مروك أكبعين يوما

أما بالنسبة لألمراض فبعض الناس يعهقودون أن السوبب أكواح 

شريرة أو سحر أو كجوك . وسبب ال  يعا إيما هم ، وهشاشوة 

ا باإلسوالم إلوى عقيدتهم ؛ ويروا الو  إلوى أن المسولمين الوقين أتوو

السودان من الجحيورة العربيوة أو مون مصور كبموا لوم يكو ووا علوى 

 دكوة عالية من العلم .

 ثم واء االسهعماك وعمي على إيعاف ما عند الناس من دين .

 

 

 

 الخاتمة
ما برح المسلمون ومنق دخوولهم السوودان يحواكبون المعهقودات 

قودك علمهوم  الوثنيوة ويقوموون بودوك عمويم فوي توعيوة النواس علوى
واسهطاعههم ؛ ويناط بالمسلمين اليوم مهمة تنقيوة العقيودة وتهوقيبها 
من شوائب الوثنية وكواسب ا ديوان السوابقة ، خاصوة وأن بعوض 
العادات والمعهقدات الباطلة تخهفي لهمهور مورة أخور  وفوي ثووب 

 وديد عبر العصوك ، فالبد من الهصدي لها .
                                                        

 .  141ممق  اسسال  مجل المانية واليهمدية والنصرانية ال حسجل خالد ال  ص  (1)
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ائم تثبيوووت العقيووودة والطووور  الصووووفية وإن كا وووت إحووود  دعووو
ا لرحو بعض المماكسوات الهوي  اإلسالمية إال أ ها قد تهعرض أحيا ا
تروا إلى أصول وثنية أو معهقودات واهليوة كاإليقاعوات الصواخبة 
الهي تشبي اإليقاعات ا فريقية ، وكقل  الرق  وبعض الحركوات 

 الهي هي أقرب للشعواة منها للعبادة .
ا وهي الهي كا ت ا  والخالو  أيضا تقوم بدوكها الديني اوهماعيوا

ا علووى يوود االسووهعماك  ا ، فقوود طالهووا الهحريووا أيضووا ا وعلميووا وثقافيووا

عندما سمى بعضها خالو  مواوية ثم عمد إلى إزكاء الهنافس يير 

البنواء بينهوا وبوين الموداكس )ا وليووة( الهوي ابهودعها حوين دعوا إلووى 

المووداكس  اخهبوواك الممهووازين موون تالميووق الخووالو  إلدخووالهم إلووى

العلميووة )االوليووة( وهكووقا كلمووا يووعا أثوور الوودين كلمووا زاد ا هشوواك 

 العقائد الفاسدة الهي تنافي الهوحيد أو كمالي .

 المصادر والمراجع :

أحمد محمد علي الحواكم ، الحخواكف المعماكيوة وتطوكهوا فوي  (1

 منطقة وداي حلفا .

 مصطفى محمد سعيد ، اإلسالم والنوبة . (2

 لممال  المسيحية في النوبة .فا هيني ، تاكيخ ا (3

 العهد القديم . (4

محاسن محمد سعيد ، عملية تهجيور النووبيين إلوى منطقوة خشوم  (5

 القربة وأثرها في حياتهم االوهماعية )كسالة ماوسهير( .

  عيم شقير ، تاكيخ السودان . (6

 عبد المجيد عابدين ، تاكيخ الثقافة العربية في السودان . (7

 المسعودي ، مروج القهب . (8

خالووود محمووود علوووي بحوووث بعنووووان الخوووالو  حفموووت للسوووودان  (9

 عروبهي وإسالمي .
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 بروفيسوك يوسا فضي ، الشلوخ . (10

حسوووون خالووووود ، موقووووا اإلسوووووالم موووون الوثنيوووووة واليهوديوووووة  (11

 والنصرا ية .

اإلمام أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي ، تنوير الربش 

 في فضي السودان والحبش .
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