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في السلوك والقيم والتقاليد السودانية (الكذب)
د.أمين محمد سعيد الطاهر ()1
مقدمة:
التغيي ررنة رريةةفل ي ررةةكر ر ةق ررعاةالهلل ررحانةحو ررلة أص رريةاكة رردل ييةحتأر ر ل ة

ر ر ةكر ر ةلهللر ر ةالأ ررل ة

الند ي ،ةكيهللحاةتقصبةوصبةالم ص ةدياةاإليم اةحعلمي،ةحيهللحاةهللرعل ةكر ةلر ةالمأيشرةةحاقوت ر لةمراة
كقنةفلىة تنةحع كيةة حةفلىةيأمةةحلعة،ةحنغلةماةالأيش..ةغينة اةعل ةالتغيينةولةيهللحاةيغمةةعصىة

األمةةخ

ةةفعاةتأصقةد لهللعب..ةحعل ةايطالو ًةماةوحلية ص ةاكةعصييةح رص ةالمرنماةقةيهللرعب.ةحمراة

قي ة ءتةقعهةالل ان ةةد عتد ناتةهللثينةةماة قم ة اةظ قنةةالهللعبةدياةالم صمياةتأتدنةهلل نثة.ةة ة
ةحاللرقةفاةالتلررح ةحالتغييرنةالررع ةيمهللرراة اةيلرلثةكر ةالأ

ررمةةالمثصثرةةمالخنطررح ةح مررلنم اة

حالخنطرح ةدلرن م،ةقةيمهللراة اةيقر ناةدرا ةمراةالأحا ر ة حةالدصررلااةالأنديرةةحاإل رالميةةعصرىةال ر لة،ة

ألاةال حلااةلحلةةف الميةةطديأةًنةكميعةثحنةةعمر نةةليقروةحعدرلةاكة مر عة 919قرر.) 1594/ةحالتر ة
ايتقص ررتةدأ ررلق ةال ررصطةةم رراةمليي ررةة رري نةالقليم ررة،ة حةور ر ةمليي ررةة رري نةاللليث ررةةح ر رني ةالش رري ةك ررن ة

حلتهللتررح ،ةكهللر اةاقيتقر ةمرراة رري نةفلر ةالخنطررح ةهللأ

ررمةةةيحعير ً،ةك رري نةالقليمررةةقر ةالتر ة هلل رردتة

ال ررحلااةاللررليثةيإعررةةف ررالمية،ةتتمنهللررإةلررح ةالت ررح ةحالشرنيأةةاإل ررالمية)2 ،ةحوررلةاتخررعةالنن ر ءة
حاللهلل ةك ة ي نةماةاإل ال ة

رالةتشرنيأي ًةكر ةاأللهللر ،ةكهللنمرحاةالأصمر ء،ةح ور محاةاللحلرةةاإل رالمية.ةة

حك ة ميعةاأللحا ةكقلة ش نتةهلل ةيت ئجةاألدل ثةك ةقعاةالشااةفل ة اةال ل ةاأل ر وةهللر اةحقة اإ ة

يتصخصةك ةفو مةةاللياةعمالًةود ةالف  .ة
ةثر ر ةفل ررىة لأ

ررميةالمثصث ررةةمالخنط ررح ةالم ررصمةمةلي ررثةظ ررنتةالأحلم ررة،ةالتهلليحلح ير ر ،ةحث ررحنةة

اقت ر قت،ةحتلليررلاًةال ر ت ةال رحا ،ةغيررنة يرريةدررل ةالي ر وةدررياةهلل ر عبةحمررلع ةخررلاعةحغش ر ش.ةك ر ة
األثررنةال ررصد ةقررعاةملررضة ررلكيةلررلحاع ةالأ ررنةدأيررلاًةعرراةالل لررةةالليييررةةالمأنحكررةةك ر ةالم رحاطاة
ال حلاي ؟ة ة اةاألمنةليةمتأصق تة خن ؟!.ة ة اةاليقصةةماةع ل ةالنح ةلأ ل ةالم لة؟ ة

1ة/ة مأةةفكنيقي ةالأ لمية،ةمنهللإةالدلحثةحالل ان تةاإلكنيقية،ةنئيوةو ةاأللي ا .ة
حا ة99249912699828ة e-mail: asaria35@yahoo.com

2ة/ةايظن:ةدلايةةالت ح ةتأي ةي ي تةاللهللمةةحاألخالق،ةمخطحط،ة، 2997ةصة12حم ةدألق  .ة

ةحهللم ر ةقةيخف ر ةعصررىة لررلةلقيقررةةفاةقي ر ةويم ر ًةعصي ر ةث دتررةةي رردي ًةعصررىةاألو ر ةك ر ةم ررتحاق ة

اليظن ،ةحق ةوي ةال لق..ةاللق..ةحالخين..ةحال م ...ةال ،ةحدييم ةتنتدطةويمةةاللقةد لمأنكة،ةكإاة
ويمررةةال ررلقةترنتدطةةد ل ررصح ،ةحويمررةةال م ر ةد لح ررلاا..ةكررإاةالخنطررح ةميررعة مررلةدأيررلةعقليررةةالتررلياة
مةةعنديةةف المية،ةحهلل ةويم ةتيدرعةمراةمأتقرلات ،ةحقرعهةالمأتقرلاتة

كطنةًنة حكيةةالميشا،ةحق ةع
ةماةالتيشئةةاق تم عيةةاللييية،ةحالتح ييةالملن ،ةحالتاثيناتةاق تم عية )3 .ة
ةح

غيرنة اةالرلياةاإل رالم ةيأتدرنةعي رنةم ر ةكر ة ري غةةمقحمر تةالقري ،ةهللمر ة يرية قر ةمهللررحاة

ثق ك ،ةفعاةح أي ةك ةاقعتدر نةالمهللحير تةالثق كيرةةالثالثرة:ةةالأقليرةة الرليي )ةحالصغحيرة،ةحالأنويرة،ةكإيير ة
ي ررلة اةاألخررالقةاللهللر ةعصررىةلير ةةالير وةحمرراةغينقر ةقةيمهللرراة اةتهللررحاةلير ة.ةيقررح ةالشر عن:ة فيمر ة
األمر ةاألخرالقةمر ةدقيرت،ةكرإاةقر ةعقدرتة خالو ر ةعقدرحا).ةحلأر ةالررع ةيأييير ةكر ةل ان ررتي ةقرعهةاإلشر نةة
فلررىة اةقي ل ر ةعالوررةةحثيقررةةدررياةالقرري ةال ررحلايية،ةحتشررهلل ةالشخ رريةةك ر ةالم تمررعةمرراةاتل ر لةعحام ر ة

ديحلح يررةة–حناثيررةةحغيررنةحناثيررة–ةمررعةعحام ر ةديئيررةةم ليررةةحا تم عيررة،ةحعالوررةةفي ر اةال ررحلااةالليييررةة
المتا ررصةةك ر ةعاهللنترري.ةح اةقي ل ر ةورري ة ررحلايية،ةحالتر ةهلل يررتةالأ

ررمةةل

رريةةل ر ،ة-د تف ر قةهللديررن-ة

مث ةالهللن ،ةحالت م ،ةحالش عةةحالشن ،ةحالت ان ةاليفو،ةحالمنحءة،ةحعفةةاليفو،ةحاقعتلال .ة

...ةحالقرري ةشررليةةايفأ ليررةةح لاييررةةتلررن ةال ررصح ،ةحتشررتم ةعصر ةمأر ن ةحمأصحمر تةيررلنهلل ة

الفنلةلح ةمح حعةمأيا،ةتأط ةال صح ةالمأي ةحالتدنين،ةحتلللةلصفنلةال صح ةالع ةي بة اةي صهللي،ة
كإاةاختال ةال صح ةاإلي ي ةيأحلةقختال ةالقري ةمراةكرنلة خرنةحمراةم تمرعة خرنةحييظرنةكال رفةة
الأصح ةاإلي يية،ةلصقي ةد عتد نق ة ق ةمهللحي تةالشخ ية،ةحمراة ورح ةمح ر تةال رصح ةاإلي ر ي ةح ي ر ة
ررنحنيةةةلتقيرري ةال ررصح ،ةالشخ ر ةحاق تمر ع ةلجك رنالةحالم تمأر ت،ةهللم ر ة ي ر ةايأهلل ر تةلل ر تة

راةإمر اةلإمر ا).ة
حنغدر تةحاقتم مر تةحميررح ةاألكرنالةحال م عر تةحقر ةتختصر ةمراةم تمررعةلم تمرعةحمر ة
 .)4ة

عصيية يت ةتق ي ةقعهةالل ان ةةفلىةالمل حنةالت لية :ة

لملحنةاألح :ةالتلح ةالل ن ةح ثنهةعص ةاألخالقةال حلاييةة :ة
الملحنةالث ي :ةلحنة

إةةاإلعال ةك ةتلعي ةةوي ةالف يصةة :ة

الملحنةالث لث:ةلنهللةةالتأصي ةحلحنق ةك ةتلعي ةالقي ة :ة

الملحنةالنادع:ةتاثيناتة صديةةلص ت ةال حا ةعصىة صح ةاألطف ة
3ة/ةدلايةةالت ح ،ةمن عة دق،ةصة13

4ة/ةخصيفةة ة1992ة–ة)37

الملحنةالخ مو:ةالل ان ةةالميلايية .ة

ث ةخ تمة..ةحيت ئجةحتح ي ت..ةحل شيةةدثدتةالم

لنةحالم ان عة ة

