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 مقدمػػة: 

مجلة جامعة دنقال للبحػث العلمػم مجلػة ر ػدر لػف الدػة الدراعػات العلدػا بجامعػة دنقػال   
كهم مجلة ن ؼ عنكدة للمدػة محامػة  رعػفـ تػم ركعػدر دالػرة العلػـ كالمعرتػة  كذلػؾ مػف  ػالؿ 

علمدػػة  ككتػػؽ هػػذ  نشػػر البحػػكث كاقكراؽ العلمدػػة  الرػػم ررػػكاتر تدفػػا اق ػػالة كالمنفجدػػة كال الػػدة ال
الرؤدػػة ررحػػب المجلػػة بتعػػفامات اقعػػارذة البػػاحودف مػػف دا ػػؿ ك  ػػارج الجامعػػة كالرػػم ررػػكتر تدفػػا 
اؿ أعاعػدات البحػث العلمػم  شػردطة أف و راػكف ااعػفامات تػد نشػرت مػف تبػؿ أك رحػت إجػرا  

 النشر تم أم مجلة أ رل.

 قواعد النشر:

 كرؽ  ىللػػػم كجػػػ  كاحػػػد للػػػ ررحػػػب المجلػػػة بػػػالبحكث تػػػم وػػػالث نعػػػ  مطبكلػػػةA4 
أف و دزدػػػػد حجػػػػـ البحػػػػث لػػػػف أربعػػػػدف  ىعػػػػـ  للػػػػ 2.2ب راغػػػػات مزدكجػػػػة كهػػػػكامش 

( 11  حة شاملة المل  دف كالمكضكع كالمراجر كالمالحؽ. كداكف حجػـ الحػرؼ  
 كررتـ ال  حات تم اقع ؿ للى الجانب اقدعر بشاؿ مرعلعؿ.

   ر باللغػػة اق ػػلدة للبحػػث ( أعػػط10دجػػب أف دحرػػكم البحػػث للػػى مل ػػص بحػػدكد
نجلدزدػػػة إذا اػػػاف البحػػػث  لربػػػم  إنالدػػػػزم(. بااضػػػاتة إلػػػى مل ػػػصو كاؼو باللغػػػة اا

ماركبػػػان باللغػػػة العربدػػػة  كمل ػػػصو كاؼو باللغػػػة العربدػػػة إذا اػػػاف البحػػػث ماركبػػػان باللغػػػة 
 نجلدزدة.اا

 عػػػة  دارػػػب تػػػم بدادػػػة البحػػػث: لنػػػكاف البحػػػث  كاعػػػـ الباحػػػث  القعػػػـ  الالدػػػة  الجام
 باللغردف العربدة كاانجلدزدة.  Keywordsالبلد  كالالمات الم راحدة   المددنة

 لعػػرض البحػػث أك الكرتػػة مػػف حدػػث ال ال ػػة  ىدجػػب أف رربػػر الطردقػػة العلمدػػة المولػػ
كمناهج ككعالؿ البحث  كلرض المكضكع  كرحلدل   كالنرالج الرم رـ الرك ؿ إلدفػا  

 جر كتؽ المنفج المربر.كالرك دات المقدمة  كتالمة المرا

 رػػػػرتدـ الجػػػػداكؿ كاقشػػػػااؿ كالرعػػػػكمات كال ػػػػكر المرعػػػػكمة بػػػػالحبر  ىدجػػػػب أف درالػػػػ
 أف راكف كاضحة لند إلادة إنراجفا.  ىاقعكد  مر اادضاح المقابؿ لاؿو  لل

 .ر ضر البحكث المقٌدمة للنشر  للرقكدـ مف تبؿ م ر دف تم مكضكع البحث 

 رلة  دجػػػػب ركضػػػػد  الدرجػػػػة الرػػػػم منحػػػػت للرعػػػػالة  تػػػػم حالػػػػة البحػػػػكث كاقكراؽ المعػػػػ
 كزمانفا  كالجامعة الرم تدمت لفا  كاللجنة الرم تكمرفا.

   بعد الرحادـ دطلب مف الباحث رعلدـ البحث تم ترص مدمجCD.) 
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  دحػػػػؽ لفدلػػػػة الرحردػػػػر إجػػػػرا  الرغدػػػػرات الرػػػػم رراهػػػػا ضػػػػركردة قغػػػػراض ال ػػػػداغة أك
 ر كدب اق طا  النحكدة  أك الررتدـ.

  .درجم مف الباحودف إرتاؽ عدررفـ الذاردة 

  .دحؽ لمف دنشر ل  بحث تم المجلة نع ردف مف العدد المعنم 

  المجلة غدر ملزمة برد اقكراؽ الرم لـ درـ الرمادها للنشر  كررعؿ إتػادة بعػدـ النشػر
 للاارب. 

 الرالم:العنكاف  ىالمجلة لل ىررعؿ اقكراؽ إل 
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  م4102  - اير ين السادسالعدد  العلويجملة جاهعة دنقال للبحث 

 الفــــهرس

 رتـ ال  حة  لنكاف البحث  ف ك الباحث / الباحو

 1 مفهـو قضاء الراسة د. فرح مصطفى عبد اهلل عياد

 22 أساسيات االقتصاد اإلسالمي مف خالؿ آيتيف في سورة طه د. عبد الوهاب شمت محمد أحمد

 45 الوطػنػية بالسوداف اثر الديػػػف في بناء الوحػػدة د. أكـر بابكر الشريؼ حمد

 87 دمج االنشطة الموجستية عمى كفاءة االداء الموجستي أنور عبد اهلل محمد أبوبكر د.

دور مؤسسات التنشئة السياسية التعميمية في رفع الوعي  د. مايسة مدني محمد مدني
 )جامعة النيميف والقرآف الكريـ نموذجًا( السياسي

102 

 111 الوسائؿ اإلنتاجية في النظاـ االقتصادي اإلسالمي المنشاوي د. طمحة عبد الحميد الحسف

و قمر  1 د. مختار عبد العزيز محمد
 2 النعمة آدـ إبراهيـ

 Triticum aestivumمكافحة الحشائش كيميائيًا في القمح  )
Lالسوداف-الوالية الشمالية-.( بمحمية دنقال 

128 
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 مفهوـ قضاء الفراسة

 د. فرح مصطفى عبد اهلل عمي

 ميةاالستاذ المشارؾ بكمية الشريعة والقانوف جامعة أمدرماف اإلسال

 اكو: ماهدة الركعـ القضالم تم اللغة:   

جاء علي لسان العرب ،يقال توسم فيه الشئ أي تخيله وتوسمت في فالن خيرآ ماخوذة 
 من الوسم اي عرفت فيه اثرآ منه وتوسمت فيه الخير اي تفرست  وقال الشاعر:  
 ٔاصثحُا كانذٔو انُٕاعى قذٔج          عهي ٔخّٓ يٍ ظاعٍ يرٕسى

ر رس كتم الرنزدؿ العزدز عكرة الشعرا   اف تم ذلؾ آلدات للمركعمدف ( أم أم م
المر رعدف اما جا  تم شرح الزم شرم تم اراب  الاشاؼ كتم الرنزدؿ اذلؾ  كلرعرتفـ بعدماهـ 
(أم بعالمارفـ. كمف  مدـ الركعـ القضالم معرتة بعض لالمات اقجراـ كأنماط المجرمدف 

بعدة كهذا هك للـ اقجراـ كالنظردات كالدراعة تد  مجاؿ ابدر للباحودف ك  ارفـ الطبدعدة كالرط
ررعر بحدث دشمؿ تركع اودرة مف للكـ الطبالر كالالأ التم كالمجرمر كتركع للـ الن س 
اوالدنام كال عدلكجم كالجنالم كمظاهرهـ. كهذا البحث هك مف أظفر ما ااف لند الدكنانددف 

لم  ا ة لند ركعر العلكـ تم  در ااعالـ كهنالؾ ت ة كالعرب كشعكب الحضارات اقك 
مشفكرة لألماـ محمد بف عدردف : كرد احدهـ تم مجلع  تقاؿ انم رأدت تم المناـ كاأنم أؤذف  
تقاؿ رحج بتذف اهلل وـ د ؿ للد  آ ر تقاؿ انم رأدت تم المناـ كتاؿ اأنم أؤذف تقاؿ ل  رقطر 

ا رلؼ الرأكدؿ تم رؤدة كاحد  ؟ تاؿ: أما اقكؿ ترأدر   ددؾ تم عرتة تدؿ لمحمد بف عدردف لما
 تركعمت تد  عدما ال در ترذارت تكل  رعالم  كأذف تم الناس بالحج دأركؾ رجاو(عكرة الحج.

كأما اآل ر تركعمت تد  عدما الشر ترذارت تكل  رعالم:  وـ أذف مؤذف أدرفا العدر إناـ 
 لعارتكف(.

كتطعت دد الوانم تم عرتة كمولما د ؿ رجؿ للى للم تقاؿ تدؿ تما مر لاـ حرم حج اقكؿ 
 أحداـ تم لدند  أور الزناػػػػػػ ااف اما تاؿ .

كلعؿ هذا الباب رد ؿ تم طد  جكانب ركالدة بموابة هبة اهلل للمركعـ لذلؾ ر دب تراعة 
لم المؤمف اودران. كاودر مف أمكر الرقاط داكف للمركعـ كالمالحظة أور ابدر تم الرعرؼ ل

...كدولؿ المعرح الجردمم و دعرتفا اؿ الناس أك العاملدف تم الحقؿ القانكنم . تاودرا ما  المجـر
راكف هناؾ دولؿ كلاف ر كت للم اودر مف الباحودف تالما رطكر لن ر الركعـ تم ش  دة 
المحقؽ رراشؼ ل  الحقالؽ كدرم الباحث طرتة تم النظر الم ت ة اولرابم الذم أرعؿ مر 
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حجاج رجالن درق م ل  ا بار زكج  كاانت مربدة تعندما لادكا تاؿ:ما رأدت منفا ؟تاؿ ال
 اولرابم:

 كما للمت لفا شدلان ا بر       غدر ارفامم منفا  احب اوبؿ

 كر ل اف اودران تم منازلنا        تال نػػػػػزاؿ نرم آوار مغرعؿ

 ات كالعمؿما ااف لم غدر  أمران أنك  ب      كاهلل أللـ بالند

تقالت: لزكجفا لك  رحت لااف  دران تكجكد مااف كدلدؿ اوغرعاؿ كالرأ ر كالرقدـ تم المعدر 
شارات لحدكث أمران ما  تفذا ر د لمعرح جردمة ( كتم الموؿ العربم  دااد المردب  كالدولؿ كا 

القلكب دقكؿ  ذكنم( تالمذنب د اؼ  كد عر اؿ ما حكل  للم ان  كاتر ب  كهذا شأف مضطربم 
 اما جا  تم الرنزدؿ  دحعبكف اؿ  دحة للدفـ(.

تم شاف المناتقدف كالعرب اانكا دعرتكف المجـر بعدماهـ. تاؿ ابف الجكزم تم ذلؾ كمف 
 اانت لدن  ررحرؾ بعرلة كحد  تفك ماار محرا لص م ادع.

النعبة كتد اانت لدراعات لمبركزك لالـ ااجراـ أور ابدر تم كضر لبنات الركعـ القضالم ب
لدراعات للـ ااجراـ تقد تعـ اوعرعداد ال طرم لإلجراـ بحعب اقشااؿ كاضعان أنماطان للعلكؾ 

 ااجرامم بحعب البندة كهم دراعات وتت تبكون ابدران كأوبرت جدكاها .

 واندان: ش  د  المحقؽ القانكنم 

 ال  الص الن عدة كالعملدة لش  دة المحقؽ 

لف بعضفـ تم اد دة كعرلة الرك ؿ للحقالؽ كااوبارات د رلؼ اقش اص القاندكف 
الرم رمانفـ مف الك كؿ إلم الحلكؿ الدامغة. هذا او رالؼ درجر إلم تكة الحس كالذاا  
كالمعرتة الم رل ة مف ش ص إلم آ ر كلاف هناؾ ممدزات هامة للمحقؽ الماهر عكا  ااف 

 مف أهمفا:‘ ى أم ش ص لادم تاضدان أك ضابطان للشرطة أك كادالن للندابة أك حر

 إرادة المحقؽ:

و بد أف درمرر المحقؽ باارادة ال لبة لند مكاجفر  للمحقؽ كأو ددأس لحظ  كاحدة 
أمام  كو دنقاد إلم ما دماف أف د كر ل  مف برا ة المرفـ تم القضدة أك رلؾ كاذلؾ لدـ إظفار 

 الدأس مف الك كؿ للحقدقة لند بركز العقبات أمام .
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م رأم الباحث أف هذا العن ر تد تقد اودران نعبة لطغداف ال بغ الرناتعدة تم مجاؿ المفف كت
للم اقلقاب كالحرص للم الك كؿ إلم الركارب كررتب المنا ب دكف الررادز للم االداد 
الذهنم كالحرص للم رجكدد مفنة القانكف  التان لما ر رؿ ب  المكازدف مف اقغراض الملركدة 

 .قدؽمانة كالرجرد مف البحث كالرحاعدـ اق

 معارؼ كمفارات كتدرات المحقؽ 

للم المحقؽ أف و دار م بالمعارؼ الرم رلقاها لبر دكرات دراعدة ت درة أك طكدلة كأو 
دح ر معارت  كتدرار  تم مجاوت ضدقة االقانكف أك العلكـ الجنالدة تقط تاالماـ بالمعارؼ 

المحقؽ العامؿ تم المجاؿ كمف المفـ أف دكعر مدارا  الم رل ة مؤور تم تدرات الش ص 
العلمدة كالمعرتدة تم ارجاهات شمكلدة  ا ة رلؾ المعارؼ الرم ر ددد  تم لمل  اعلـ الن س 
كالطب كغدرها مف العلكـ اوجرمالدة كالطبدعدة  تم هذا اورجا  و بد أف دقـك بدراعة رلؾ 

  مف المفـ أف دطكر مفارار  ال ندة تم طردقة القضادا  دراعة ذاردة تبؿ اؿ شم  اما ان
اوعرجكاب موالن  بحدث درقنفا كدجددها ب كرة رضمف ل  رحقدؽ أهدات  ب كرة  حدحة. كهذا ما 

 دماف اوعردوؿ للد  باودر مف أترع القانكف كالمجاوت بعلـ اقوبات موؿ الطب الشرلم.

ما هك تطرم تم ش  د  المحقؽ كتم ارجا  الباحث أف هذا مجاؿ اوارعاب  التان ل
موؿ ذاال  كتكة مالحظر   كتم هذا ما ذار  ابف الجكزم تم اراب  "اقذادا " اف جمالة عمعكا 
بذاا  والوة تردات طدبات حاذتات تأرادكا أف دحرالكا تم الك كؿ إلدفف تجرحكا أحداهف بعكد 

ترأت جرح  احبفـ تقالت: كأركا دحملكن  كالدـ دنزؼ من  تطرتكا للدفف حرم  رجت أحداهف 
 جرح  لكد بالت للد  حدة ذار كعدمكت اذا طلعت للد  الشمس. تااف تكلفا للم ما تالت.

تالناظر إلم هذا دجد أف المفارة شملت تكة ال حص مر العلـ بالطب تم مداددن  كهذا مف 
دعطم تم بعض رماـ العلـ اق ذ بال ركع المرعلقة بمجاؿ المفنة مما و ددرس تم الجامعات أك 

 الجرلات الردردبدة.

 كمنفا تكة الذاارة: 

وبد للمحقؽ أف درمرر بقكة الذاارة بحدث دعرطدر أف د ررف تم ذهن  المعلكمات الرم ر ددد  تم 
 رحقدق  اعملدة الربط بدف م رلؼ رلؾ المعلكمات الم زكنة.
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 القدرات اللغكدة:

دعالد  تم الك كؿ إلم الحقدقة بتمااندات  مف المفـ أف نشدر إلم أف رماف المحقؽ مف اللغة
جددة. كرعربر اللغة مف أهـ اقعلحة الرم رعر دـ تم لملدة اوعرجكاب عكا  مف المحقؽ أـ 

 المحقؽ مع .

 ال داؿ الكاعر :

ععة ال داؿ لفا رأودر كاعر تم عدر لملدة الرحقدؽ كالك كؿ إلم البدانات  لما لفا مف 
نحك أتضؿ كأاور كضكحان كررابطان بدنفا كبدف اقمكر اق رل ذات  رأودر للم ر كر اقمكر للم

 العالتة كمعار رطكرها أك احرماور  نحكها.

 المنطقدة:

اعر داـ المنطؽ مف تبؿ المحقؽ لند رحلدل  لألتكاؿ مفـ جدان. تموالن مف غدر المماف 
كؿ الكاتعة كمالبعارفا دكف أف دعرمر المحقؽ لرناتض ال كارؽ الابدرة بدف أتكاؿ المرفـ كالشاهد ح

ردكدف المالحظات الرقددردة للدفا. موؿ العالتة بدف عماع ال كت كالمعاتة ال ا لة بدف المعنم 
 بال كت كم در ال كت.

كدرم اقعراذ ترشم محمد تارس كهك شرطم كتانكنم تم اراب  "أعالدب اشؼ الجردمة 
م القضادا الشالاة  كدذار لنا "أف ش  دة المحقؽ هم أهـ ما رك لت ب  اشؼ الغمكض ت

بعض كاجبار . تعمؿ المحقؽ مف أهـ كأجؿ مفنة ممرعة كشالقة وف الزهك كالوقة مما ر ش  
الن س كهم جادة باحو  كرا  الحقدقة مشالر رعكض المحقؽ لف اد  كجفد  كععد  ركلد لدد  

كدقظة شدددة كتكة انربا  اادماف برعالر  كو بد أف درمرر المحقؽ با ا ة لالدة كلزدمة جبارة 
ناار الذات كعالمة البر كالمقدرة كال بر كتكة اوحرماؿ كععة اقتؽ كالشجالة كحب  كمالحظة كا 

 المغامرة كالرضحدة كالمعرتة بالمجرمر الذم دعمؿ تد .

 مف كاجبات المحقؽ:

 دماف إدجاز كاجبات المحقؽ تم اآلرم:

 ػػػ إوبات أك ن م كتكع الجردمة.1

 ة الدلدؿ كجمر البدنات للم كتكع الجردمةػػػ إتام2

 ػػػػ جمر اقدلة الرم رددف المرفـ 3
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 ػػػ ااجابة للم اقعللة الرالدة5

 *ماذا حدث؟ كللد  رحددد ال عؿ الذم اتررت  الجانم.

 *أدف كدلـز هنا رحددد المااف كالرارد .

 *مف الذم أرم ال عؿ؟ أم مف الجانم؟

 ااف النفب موال أك غدر  ااونرقاـ كغدر ذلؾ مف دكاتر الجردمة. *لماذا كذلؾ برحددد الداتر أف

كمف كاجب  تم مااف الحادث أف دحاتظ للم مظفر معرح الجردمة حرم اارماؿ أ ذ البدنات   
 اقكلدة دكف رغددر تم مظفر  مما د  م اودران مف الرفمة الرم رقكد إلم ااوبات. 

 كللد  لند النظر إلم معرح الجردمة أف:

 دحضر المااف ككضر الحراعة الالزمة للم مناتذ .-1

لدـ لمس أك رحردؾ أك نقؿ أم شم  مف ماان  تبؿ ك    بدتة أك ر كدر  كتح   بكاعطة -2
  برا  الب مة.

تحص المرفـ إف كجد جعم  كددد  كوداب  بحوان  لف آوار دما  أك مقاكم  أك مكاد غردبة أك -3
 عالح.

ث المكت أك اقذل الجعدـ كالعمؿ للم إععات  كبعرلة تحص المجنم للد  تم حكاد-4
 كمعرتة رن ع  كنبض .

 إبالغ المعؤكلدف كطلب العكف ال نم  االطبدب كالمفندس تم بدنات حكادث العربات كاآلوت-5

للم المحقؽ أف داكف هادلان معردؿ الر رتات حرد ان للم لدـ رغددر معالـ مااف الحادث -6
كعالمة إجرا ار  كبذلؾ دارعب احرراـ كرعكف الجمفكر مر ضبط الن س مر إظفار الوقة بن ع  

 كلدـ اون عاؿ.

أف د حص مااف الحادث بدتة كتفـ باحوان لف أم أور للجردمة أك الجانم األقاب العجالر -7
 كالمعرندات أك اللعاب أك آوار اقتداـ أك الب مات أك أدكات اررااب الجردمة.

 اوعر ادة منفـ كاف دعزلفـ كدعرجكبفـ للم ان راد تم مااف ماللـ. أ  د رار الشفكد المماف-8



 

 

 

 University of Dongola Journal for Scientific Research, 6th edition January. 2014 

 

م4102- يناير السادسالعدد  العلويةث وجملة جاهعة دنقال للبح    
6

 

كدجب أف نكرد بعض الشكاهد لقدامم القضاة مف المشاهدر لف اد د  الرك ؿ للبدنة القاطعة 
 بقلدؿ مف ألماؿ الر ار.

ركم الجكزم تم اراب  "اقذادا " لف أبم محمد القرشم تاؿ: اعركدع رجؿ ماون وـ طلب  
ا م  إلم أداس بف معاكدة تقاؿ الطالب : إنم دتعت الماؿ  إلد  . تاؿ :كمف حضر تجحد  ت 

؟تاؿ دتعر  تم مااف اذا كاذا كلـ دحضرنا احد. تاؿ: تأم شم  تم ذلؾ المكضر؟ تاؿ: شجرة. 
تاؿ تانطلؽ إلم ذلؾ المكتر كانظر للشجرة تلعؿ اهلل رعالم دكض  لؾ هناؾ ما دوبت ب  حقؾ 

ند الشجرة كنعدت تررذار إذا عالت الشجرة. تمضم الرجؿ كتاؿ إداس لعلؾ دتنت مالؾ ل
للمطلكب "المدلم للد " اجلس حرم درجر   مؾ تجلس كأداس دقاضم بدف الناس كدنظر إلم 
عالة وـ دقاؿ ل : دا هذا أررم  احبؾ بلغ مكضر الشجرة الرم ذارت؟ تاؿ: و تاؿ أداس: دا 

الؾ اهلل. تأمر أف دحر ظ ب  حرم جا  الرجؿ تقاؿ ل  ادأس: لدك اهلل انؾ ل الف. تاؿ: اتلنم ا ت
 تد اتر لؾ بحقؾ ت ذ .

هذ  الق ة ربدف ادؼ رماف القاضم لندما لـ دجد بدنة للم المدلم كو المدلم للد  
ترك ؿ إلم اتكم أنكاع ااوبات كهك ااترار . للم ان  لـ راف هناؾ شفادة أك كعدلة أ رل كلـ 

ن  لادة المجرمدف أف دحل كا زكران لند إناار الحقكؽ تراكف النردجة ضداع حؽ دلجأ الم الدمدف ق
مف ل  الحؽ تم الدندا لان  بترادة المحقؽ كالبددفة كالرحاـ تم لقلدة البشر كن عدارفـ رك ؿ إلم 
البدنة الدامغة كهذا اقعلكب تم ارشاؼ مانكف الن س تدما و دكد الش ص ذار  كهك ما دعرؼ 

اما أكرد ابف تدام  تم اراب  المغنم أف  (free association)لن س بالردالم الحرتم للـ ا
القاضم و بد ل  مف ععة العقؿ كالمعرتة بأحكاؿ الناس كطبالعفـ كاقشدا  كمدلكورفا مما دعدر 
لل  تحص اقدلة تم ذهن  تبؿ الرمادها مواؿ: ا ر ـ إلم لمر امرأة تم زكجفا تقالت أشاك 

هؿ الدندا إو رجؿ عبق  بعمؿ أك للم . موؿ لمل  معلـ دقكـ اللدؿ حرم د ب  إلدؾ  در أ
كد كـ النفار حرم دمعم وـ أ ذها الحدا  تقالت اتلنم  ال نم( دا أمدر المؤمندف تقاؿ :جزاؾ 
اهلل  دران تقد احعنرم الونا  تد اتنرؾ تلما كلت تاؿ اعب بف وكر : دا أمدر المؤمندف تد أبلغت تم 

إلدؾ تاؿ ما اشرات ؟تاؿ زكجفا تاؿ للدا بالمرأة كزكجفا تجئ بفما تقاؿ اعب اتضم  الشاكل
كأنت شاهد؟ تاؿ انؾ تد تطنت إلم مالـ اتطف إلد  اتطف الد  تاؿ تاف اهلل دقكؿ  اناحكا ما طاب 
لاـ مف النعا  مونى كوالث كرباع(  ـ والث ادـ كاتطر لندها دكمان ك ـ والث لداؿ كبت 

 تقاؿ لمر لفذا الجب البا مف اقكؿ ترتع  كبعو  تاضدان إلم أهؿ الب رة . لندها لدالن 

كهذا إشارة إلم ما دركجب الرحقؽ أك القاضم لندما داكف احد اقطراؼ و دعرطدر 
بمقرضم الحاؿ أف دقكؿ اؿ شئ إما ل كؼ أك حدا  أك نحك  كالمعرتة بطبدعة البشر كلادارفـ 
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ر بف تدام  تم المغنم لف المجرفد كالقاضم أف دعلـ بحاؿ مف  مدـ العمؿ القضالم كتد ذا
أهؿ البلد كلادارفـ تبؿ أف دعرؼ الناع  كالمنعكخ تتف مف ال راعة أف دنظر المحقؽ إلم المحقؽ 
مع  بنظرة واتبة كأف در فم  باقعلكب الذم د فم  حعب لقل  كلادة أهل  تم اوعرجكاب تالناس 

م أعلكب الر اطب كالاالـ كااشارات كدالحظ تم هذا للم م رلؼ عحنارفـ در اكركف ت
القانكندكف الذدف دعملكف تم اقتالدـ للم ا رالؼ كظال فـ تم بعض القبالؿ باردتاف اعرطاع 
القاضم محمد العالكم إ راج مرفـ بقرؿ مف أحد الغابات كهك دحمؿ عالحان ناردان لف طردؽ 

 مف البكلدس( ت رج المرفـ كهك دقكؿ أبشر دا أحمد. لادة القبدلة .تالال  أتك دا أبك أحمد رندس

تم مجاؿ المعلكمة تتف القضاة ا رل كا تم حاـ القاضم بعمل  ال اص  أم ما رأ  كهك 
شئ تد دضر القاضم تم مقاـ الشاهد  كلاف للم القاضم أف دوبت كدرحرل كدلجأ إلم طرؽ مف 

د ؿ المجـر  ا ة تم لمؿ الع ابات إلم  البدنات كااوبارات بما نما إلد  مف للـ. تاودران ما
بما دعركجب للد  أف دمدؿ إلم ‘رضلدؿ المحقؽ كالندابم كالقاضم لف طردؽ بعض اقتعاؿ 

كهذ  المشالة تد ركاج  العاملدف تم ‘ طردؽ آ ر دعرطدر ب  أف دمر بعالـ تم العمؿ البحوم
طكر ااجرامم كاارشؼ المجرمكف العمؿ البحوم أك الجنالم تالما ازدادت عطكة القانكف زاد الر

المنظمكف أعالدب جدددة تم العدطرة كالرحاـ تم نطاؽ اادارات العدلدة كدكالر الشرطة الم رل ة 
. كهنا داكف للجانب كالدكر اق التم تدر ابدر تم اقدا  القانكنم لكاجب  بدكف  كؼ أك  ضكع 

ررربط بالمعالؿ المالدة كالن س كالعرض  كهذا ظاهر تم اودر مف القضادا الرم لإلغرا  كالرفددد.
 كنحك .

كأ دران تتف ش  دة المحقؽ القكدة كذاال  هم م راح الطردؽ أماـ الك كؿ إلم القمة تم 
 رحقدؽ العدؿ.

 والوان: بعض مجاوت رطبدؽ ال راعة.

 الب مات

 دمراز  العرب للم عكاهـ بقدرة  ارتة للم رربر اقور كذلؾ درجر إلم طبدعة نشأرفـ
كرعقبفـ للماشدة كهـ درلكنفا بالمراف كتكة المالحظة. دارعب هؤو  القكـ  برة كمقدرة رمانفـ مف 

 كمنشأ هذا العلـ لندهـ ععة ال داؿ كتكة الذاارة مما در ؼ ب  أهؿ الباددة.اآلوار.تحص 
كأور  الرجؿ كالمرأةكللعرب تم ذلؾ نكادر كأمولة رااد رقارب المعرحدؿ تاانكا دمدزكف بدف أور 

اقلمى كالب در بؿ أور اقحمؽ كالحلدـ. كتدما دحام أف بعض أكود نزار ذهبكا الم الجرهمم 
إذ رأكا رجالن تدرلى تقاؿ احدهـ ذتا  بعدر ‘دحرامكف إلد  تم مدراث أبدفـ كبدنما هـ تم الطردؽ 
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لوفـ بؿ إن  ألكر  كتاؿ الوانم رأدت بعر  مجرمعان تعرتر  ابرر  أم مقطكع الذنب (   كتاؿ وا
تما اعر عركا   تكجدك  اما هك . تاؿ اقكؿ :رأدر  درلم جانبان تعرتت أن  ألكر. كتاؿ ‘ شركد 

الوانم :رأدت اجرماع بعر  تعرتت اف ذنب  مقطكع. تاؿ الوالث :رأدت مرلا  غدر معرقدـ تبعض  
و رحراجكف إلم  مرلم كاآل ر مرركؾ إلم ما هك أبعد من  تعرتت أن  شركد . تاؿ الجرهمم اناـ

 اما أرم .

كالق ص للعرب غم هذا المجاؿ اودرة كتد أ ذ الغربدكف هذا العلـ  ال راعة كالقاتدة( 
تم تضدة ردرشارد دعركف الذم ترؿ تراة تم ‘ كطكرك  تم مجاؿ للكـ اوجراـ كاووبات الجنالم 

لرج كتد كجدت آوار بردطاندا بطردقة كحشدة كهرب . جا  ترار اقطبا  أف القارؿ ألعر أم أ
أتداـ الجانم تم مااف الحادث كاماف اوعردوؿ بفا للد  تعندما رح ؿ المحقؽ للم أوار اؿ 
الرجاؿ الذدف اشرراكا تم رشددر القردل  ااف المرفـ مف ضمنفـ لدبعد الشبفة لن    تقارف بدنفما 

  الجانم تم معرح كبدف ذلؾ الذم كجد تم مااف الجردمة كارض  أن  دطابؽ اقور الذم ررا
 الجردمة كلند المكاجفة لـ داف هناؾ بدان مف اوناار.

كتم العكداف تم ركالم نجاح هذا أوعلكب اما حالؼ الركتدؽ ت اص اقور للم 
بدادارفا. كاماف اشؼ الملات مف القضادا كرعقب العددد مف الجناة لف طردؽ آوارهـ أك مقارنرفا 

 رم   د ان لفذا الغرض. كمف هنا نشأت أهمدة آوار اقتداـ مر أتداـ المشبكهدف تم طابكر دج

 الكعدلة العلمدة لإلتادة مف آوار اقتداـ: 

دقكـ اقعاس العلمم لف اآلوار للم ا رالتاقتداـ طكون كشاالن  لاردة اانت اـ منرعلة 
لعاردة ب مرفا .كلما اانت بشرة القدـ ررمدز ب طكط بارزة موؿ بشرة الدد تاودران ما رررؾ القدـ ا

للم اوعط  الملعا   االزجاج كال شب الم قكؿ . كدماف اظفارها بالمعاحدؽ  رتر الب مات 
( دالحظ أف أور او ابر داكف اكض  اجزا  أور القدـ  كالجز  ال ارجم بالذات داكف أكض  

كف آوار الاعب مما ددؿ للم أف معظـ الناس دعر دمكف هذا الجز  تم العدر كلند العدك دا
اقور اشب  بالقكس كلندما رنزؿ القدـ للم اقرض دال قفا  أكون الاعب تددتر الرربة تلدان إلم 
اوماـ كحدف رتر القدـ داكف المشط آ ر ما دررافا تددتر الرربة إلم ال لؼ   كنردجة لفذا دظفر 

ف الرأم أور القدـ تم حجـ أتؿ مف طبدعر . كهك ما دجب مالحظر  لند مقارنة اآلوار .كداك 
غالبان ربعان لذلؾ رقردبان نظران وررباط اقور بعكامؿ م رل ة احجـ اقش اص كالكزف كطبدعة 

 اقرض.
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كد رلؼ عدر المردض لف عدر العاراف.كهنالؾ ظكاهر وابرة تم الغالب موالن أف رظؿ 
ا  أك او إذا ردا لت ظركؼ طارلة موؿ ضدؽ الحذ‘ زاكدة القدـ وابرة بالنعبة للش ص الكاحد 

عـ   تفم بالنعبة لذكم العدر  100إلم 50المطر أك حمؿ اقوقاؿ. كد رلؼ طكؿ ال طكة مف
عـ . كاذا اانت 100عـ أما بالنعبة للعقاة تقد ر ؿ 10-8عـ  كلرجاؿ اقلماؿ  70البطئ 

المعات  بدف الرجؿ الدمنم حدف رربعرفا الدعرل  ر رلؼ مف المعاتة بدف الدعرل حدف رربعفا 
. تدعر اد أف  احب ال طكة الرج كاف اانت مقاربة جدان   تتف للـ القداتة كال راعة للـ الدمنم

كاعر كتد  مجاؿ ابدر للباحودف . كتد اعفمت بندة ت اص اقور تم اودر مف الجرالـ كتادت 
إلم اشؼ اودر مف الغمكض  كلاف الق ا دف ا بحكا مف الندرة قنفـ اودران ما راكف مكهب    

كلاف لـ رزؿ هم مف البدنات المعضدة تم لملدة ااوبات ‘ ا للمان أك   ة مارعبة أاور منف
للم أن  ا ب  مف الضركرم تم لملدة الرربر كاوعرعانة بالاالب البكلدعدة لما لفا مف  ا دة 

 المرابعة .

 الاالب البكلدعد : 

معات ب  إذا اما اعر دمت الاالب تم ال دد حرم أنفا ذيارت تم القرآف تم إباحةما أ
للمت كأيرعلت كهذا لر ضؿ اهلل تم رمددزها بفذ  ال ا دة كتد ذار ابف الجكزد  تم اراب  
اقذادا  تاؿ: ااف للحارث بف  ع عة ندما  و د ارتفـ تعبث بزكجر  كارعلفا كااف للحارث 
الب تد ربا  ت رج الحارث تم بعض مرنزهار  مرنزهان ب  كر لؼ لف ذلؾ الرجؿ كجا  إلم 
زكجر  تأتاـ لندها تلما جامعفا كوب الالب للدفما تقرلفما .تلما جا  الحارث نظر إلدفما تعرؼ 
الق ة تقاؿ ابف لبددة : رج رجؿ مف الب رة تاربع  الب  تكوب بالرجؿ تكـ تجردك  كرمك  تم 
بلر كحوكا للد  الرراب تلما ان رتكا أرم الالب رأس  البلر كحرث حرم ظفر رأس الرجؿ كتد  

 ن س 

درردد تمر تـك تأ رجك  كااف الالب عبب تم انقاذ حدار .كمف أشفر الاالب لند العرب 
 الاالب العلكمدة كهم االب طكدلة اقتداـ معركتة ب  رفا كرشاترفا كحدة نظرها. 

أما اعرعمال  بال كرة العلمدة كالردردب المعرمر لند تدما  الدكناندف وـ رطكر مر الزمف 
ؿ الجنالم كحالدان رعر دـ تم طابكر الش  دة كاولرماد للم لن ر الشـ لد ب   مدـ العم

  ك ان بدف المرفمدف كالمعركضات كالمطاردة كالرق م كالمرابعة   ك ان تم البحث تم 
أدكات الجردمة المدتكنة كم ل ات معرح الجردمة كتد اتادت بندة الاالب البكلدعدة تم إحدم 

مجـر أونا  راكبة بكاس للم الطردؽ العردر ككجفت ل  رفمة  الجرالـ بالدمازدف الم اارشاؼ
اوشرراؾ الجنالم مر مقبكض للدفـ تم جردمة اغر اب لقكبرفا االداـ كتد نظـ المنشكر 
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شـ الالب لألور المادم الذم كجد  بمااف الحادث وـ دمر الطابكر للرعرؼ للم  احب  40رتـ
طردؽ اماـ علطة الرحرم أك الرحقدؽ بركجدففا تم ارجا  كهذ  البدنة رعد مف الدولؿ الرم رندر ال

 معدف إو أنفا و ررتم إلم مرربة الدلدؿ . 

رقرر أف أم   1968كتد جا  تم عابقة حاكمة العكداف ضد لبد الرحدـ شرؼ الددف 
ش ص درفم  الالب دعربر مف تبدؿ البدنة كغدر مقبكلة تم اووبات كهذ  البدنة دجب أف رعربر 

اوجرا ات العاددة الرم دقكـ بفا المرحرم بغرض اوعردوؿ كالك ؿ إلم  دط الجردمة  جز  مف
كو دعربر اعرونا  مف تالدة البدنة النقلدة . كتم العابقة ألال  حاـ القاضم كترفا مكونا جالؿ 

دة: الددف للم لط م للم المرفـ بأدلة ااتدة كلف بدنة الالب البكلدعم أبدم القاضم النقاط الرال
 *هؿ رقبؿ شفادة رجؿ البكلدس اشفادة  حدحة بدكف رعزدز .

 *رقبؿ البنة تم اوعردوؿ تقط

 *هؿ رعربر ابدن  مقبكلة كرحراج إلم رعزدز تتف اقمر اذلؾ تما نكع الرعزدز المطلكب.

ذار القاضم معرطردان اف بعض الدكؿ رقبلفا كاق رم ررتضفا تقد تهبلت بدنة الالب البكلدعم تم 
 ارلندا كندكزدلندا بشرطدف :اع

 اف داكف الالب للم درجة لالة مف الا ا ة.  -1
رالم الالب دجب او درحدث لف ر رتات الالب كماذا تعؿ اونا  اوعردوؿ للد  تقط  -2

 أف درحدث لف تدرر  كردردب .

كتد تبلرفا ادرلندا الشمالدة كلاف دجب أف رقابؿ بدرجة مف الدقظة كالحذر كدجب او رؤ د 
دنة تاطعة كلاف اماـ المحااـ اانجلدزدة تفم بدنة غدر مقبكلة كتد الربر مكونا القاضم جالؿ اب

 للم لط م هذ  البدنة انرفااا لحؽ المرفـ الدعركرم.

 اوعرعانة بالاالب البكلدعدة تم اولرراؼ:

دة إذا الررؼ المرفـ لقب أك اونا  اعرعراض الالب البكلدعم أما أف داكف الرراتان طكال
أك ا رداراأ  دجكز تبكل  تم هذ  الحالة كتد داكف  ادرانمف غدر ارادة كتد داكف لف إارا  ك كؼ 
نردجة لفجكـ الالب للم المرفـ كرمزدق  للمالبس كتد رقرر هذا المبدأ تم عابقة حاكمة العكداف 

 . حدنما جا  تدفا :1971ضد اكاك رد  أنجلك 
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فـ بكاعطة الب كعدلة مف كعالؿ الرحرىم كو إجرا  طابكر الرعرؼ للم ش  دة المر-1
 رعربر نكلان مف أنكاع الضغط للم المرفـ مما دؤور للم إرادر .

و ربطؿ ما ددلم ب  المرفـ مف الرراؼ نردجة الرعرؼ للم المرفـ بكاعطة الالب -2
البكلدعدس كو درعارض اعرعماؿ الالب بعن ر او ربار إو اذا  احب الرعرؼ للم المرفـ 

 .ـشراعة أك كحشدة نحك المرف

و دلـز أف رركاتر تم حاوت مؤددة لاللرراؼ إذا وبرت أف اولرراؼ  حد  كا ردارم إو -3
 تم حاوت الجرادـ المعاتب للدفا باولداـ كتم جرالـ القرؿ الجنالم.

كهاذا تتف أغلب ما داكف مف تالدة للالب البكلدعم أن  طردقة للركعـ كالرحرم للك كؿ 
 ولؿ أاور منفا بدنة تم حد ذارفا.لد

 الب مة:

لما لفا مف  ا دة مرمدزة تم ان راد أم ش ص مف غدر  تدالمان ما راكف تردنة تم 
تحص مااف الجردمة   ك ان تم القرؿ كاوذم كالعرتة كرقكد إلم اورفاـ أك رحددد مف ااف تم 

اماؿ الرحرم كتد رح ظ ب مة المجـر كدعرعاف بفا لند  معرح الجردمة كمف وـ ركجد  اورفاـ كا 
الشؾ تم أف ال الؿ مف معرادم اوجراـ كهم طردقة لالعردوؿ كالرق م تم اودر مف الجرالـ 

 لذلؾ و بد مف العمؿ للم المحاتظة للم الب مات لند ر كدر معرح الجردمة.

 الطب الشرلم رابعان:

ت كودقة بالعمؿ القانكنم الطب الشرلم كاحد مف العلكـ الفامة الرم رقررف بقرالف ك ال
كو بد للقاضم كالمحقؽ كالمحامم أف دلـ بفذا ال رع كلك بجز  دعدر ل دمة العمؿ القانكنم كهذا 
نما ااف جز  مف مفاـ القاضم الرم ر رص  ال رع لـ داف معركتان بكضكح تم الم طل  الحالم كا 

مف الركعر كالرطبدؽ تم د  اجز  مف لمل  الش  م كممدزار . غدر أف هذا العلـ أ ذ حظ  
الحضارة الغربدة بعد أف ركععت الدراعات تم للـ اوجراـ العقاب كللـ الن س الجنالم لانفا 
ذات ا كؿ  ا ة لند الدكنانددف كالعرب تم ل كر نفضة الحضارة اوعالمدة كارربط لند 

نحكها تااف مبدأ ال فـ العرب بال راعة كالطراتة كالقداتة تما ابقم اوعالـ بعد ذلؾ غدر ال راعة ك 
تم الرقاضدفك الذم دعكد مدارؾ هذا العلـ كما ببعدد منا ت ة علدماف للد  العالـ لندما حاـ 
النظرة الن عدة لما ا ر مت المرأراف للم ط ؿ اؿ ردلم أن  ابنفا تقاؿ آركنم بالعادف أشق  
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كو دمكت تعرؼ أنفا أم  ن  دف بدناما.ت اتت اقـ للم ابنفا كتالت انا كهبر  لفا لام دعدش 
 الحقدقدة تقضم لفا ب .

كما دحراج ألد  القاضم الدكـ مف للـ الن س الجنالم كاق ذ بأطراؼ الطب القضالم و 
دقؿ لف الحاجة إلم العلـ بالقكاندف كتد رام الباحث تم هذا الم ر ر أف درناكؿ بعض الجكانب 

م بعض الدكؿ اوكربدة قف هذا العلـ ا ب  تم المعالؿ الجنالدة كتد رطكر القانكف الجنالم ت
ضركردانمف مكاد القانكف الرم ردرس تم م رلؼ المراحؿ ت م الماندا الشرتدة درلقم الطالب اربعة 

أعبكع تم عنرفـ ال امعة اما أ ذ حظ  تم ترنعا كتم الدات  18محاضرات تم اوعبكع لمدة
ات لطالب القانكف كالمفرمدف بالمفف الطب تم بردطاندا كالكودات المرحدة مر ر  دص دكر 

القانكندة كمف ااور الدكؿ اوعالمدة اهرمامان بالجانب الطبم تم الدراعات القانكندة كبالعس 
العراؽ حدث رـ اد اؿ رعددالت تم إجرا ات الرحقدؽ تم العمؿ الشرطم كالقضالم للركعر تم 

ؼ لدة جرالـ مف تبؿ معفد ربط العمؿ القضالم تم الطب القضالم مف غدر ذلؾ رـ اارشا
الطب الدكلدة بكاعطة الرحردات ال ندة الدتدقة كاوعرعانة برش دص المجامدر الدمكدة للبقر 
 ال  الؿ الدمكدة مر ال  الص الحدكدة للدـ(مما عالد تم معرتة مرراب الجرالـ اا لدة 

رجفا تم العاحة كاورشادات المركالدة لمحقؽ الشرطة عكا  ااف ذلؾ تم مدرعة شرطة أك  ا
العملدة لمرالاة تكالد الطب العدلم ال حدح م عدر اوجرا ات الرحقدقدة كالقانكندة لند ظركؼ 
الجرالـ كمعالمفا مف ناحدة الطب العدلم كاذلؾ المراتبة المعرمرة لاؿ ما در ؿ بفذ  اولماؿ 

لم رل ة باؿ دتة الرم لفا أور تم اارشاؼ القضادا كمنفا دعفؿ المركر مف أدكار المحااـ ا
 كلنادة كارقاف.

كتم هذا البحث نكد أف نكرد بعض المظاهر العامة تم الجرالـ الجنالدة مما درعنم 
للقاضم كالمحقؽ أف درلمعفا تم بدادة الرحقدؽ لف أم جردمة معرعرضدف الجرالـ بأنكالفابد ان 

م حمادة الن س أكون للم باق طر كهم جردمة القرؿ بم رلؼ أنكالفا كرحقدقان للفدؼ المنشكد كت
 تكل  رعالم " كو رقرلكا الن س الرم حـر اهلل إو بالحؽ" 

المكت مف اوشدا  الرم دركتر حدكوفا تم أم كتت كقم ش ص غدر أف ألمعألة 
القانكندة كالبحث كالرحرم كمف وـ اورفاـ اعمؿ تانكنم دأرم تم حالة الردبة كالشؾ تم عبب 

 بدب القانكنم تللمكت لالمات منفا المبارة كالمرأ رة.الكتاة كهم معؤكلدة الط

 لالمات المكت البارة:
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كهم العالمات العردردة للمكت الكظد م الرم رشدر إلم ركتؼ مظاهر الحداة كرظفر 
 مباشرة أور كتكع المكت أك بعد دتادؽ مف كتكل  نردجة لركتؼ الن س كدكراف المرااز الع بدة.

كب الجلد كر اكة لضلدة ااملة كانعداـ الحس مر رغدرات كدالحظ تم هذ  المرحلة شح
تم العدندف حدث ربدك نظرارفما جامدة كرنعدـ اقتعاؿ اونعااعدة كاودرانما دركتؼ القلب ركت انلمدة 

دتدق  .الددت بعضفا لند البعض حراات القلب بالدلؾ .كذيار لند آ ردف لكدة حراات  15
عربر لالمات المكت المبارة غدر ااتدة اوبات المكت كهذا دتدقة . كر 31القلب بعد ركتؼ لمدة

ااشااؿ دقكد الم الاالـ لف بعض المكاد القانكندة موؿ الكتاة تم ظركؼ غامضة"اجرا ات 
 ـ".2002-1991جنالدة

 لالمات المكت اودحالدة المرأ رة:

الات اؿ الرغدرات تم الجوة ب كرة ردردجدة كدرض  ظفكرها ب كرة ردردجدة بعد الع
 : ؽ حلكؿ المكت كهذ  الرغدرات منفااقكلم مف المكت كرعمم هذ  الرغدرات بالركو

 بردة الجعـ : -1

الجوة  ك للم مكتر مالم كنادران ما ر قدكهذ  ررأور بمكتر الجوة إذا اانت دا ؿ غرتة أ    
 عال .  30حراررفا الدا لدة ب كرة رامة تبؿ مضم

 الردبس الرمم:    -2

ت  الؿ العالات اوكلم بعد المكت جرا  لضالت الكج  كالرتبة وـ رظفر هذ  الرغدرا
دنرشر إلم أع ؿ نحك اواراؼ كالجذع كاوطراؼ العلكدة كالع لدة شاملة بذلؾ جمدر الجعـ نحك 

 عال . 8-12

 الزرت  الرمدة  :-3

لندما دحر ظ الجعـ بعدكلر  إور ركتؼ الدكرة الدمكدة كدنزع إلم اانحدار تم العركؽ 
لم اقمااف المن  ضة مف الجعـ حدث دظفر تم عط  جلد الظفر بشاؿ بقر بلكف أزرؽ إ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   عالة مف الكتاة .                                                                                                  12كدنعدـ ظفكرها تم اقمااف الرم درراز للدفا الجعـ كررض  الرزتة  الؿ 

 الر ع   :-4
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كهك آ ر مرحلة مف مراحؿ الرغدرات الرمدة درـ غدفا انحالؿ مرابات الجعـ كاعرحال  
إلم ابعط مانكنارفا كهك دلدؿ تاطر للم حدكث المكت بما و داكف مف  أدنم شؾ نعبة لحدكث 

 الرع ف الباردرم .كدردرج الجعـ تم لملدة الر ع  للم النحك الرالم:

 اقمعا .-أ
 المعدة.-ب
 الطحاؿ.-ج
 الدماغ.-د
 كببط  تم الرلدردف كالقلب كالالدردف . -ق

كهناؾ دراعات اودرة تدفذا المجاؿ لاف المرج  لند الرداؿ الحرارة أف راكف المدة للم 
                                                                              المكت للم النحك الرالم:                                                                                            

 المظاهر للم الجوة الزمف الرتـ
نعداـ الرغدرات  عالة 2اتؿ مف 1  طراكة تم الجعـ كا 
 ردبس بقر رمدة غدر رامة الكضكح عالة 3-6 2
 وة ردبس اامؿ كبقر وابرة كاضحة كبركدة ملحكظة للج عالة 6-12 3
 ظفكر بقر ر ع دة القعـ اقدمف مف الجوة كالجدار البطنم عالة 12-24 4
 رغدرات لكندة مر انر اخ تلدؿ تم البطف  عالة 24-48 5
 رع ف مر انر اخ ادس ال  ف كالبطف أاور مف دكمدف 6

 كبعد ذلؾ دظفر للمكعـ مر الحدث الذدقد د طم أحدانان اـ مر للم الجوة مف الزمف 

            : مظاهر كدولؿ للم نكع حكادث القرؿ كالكتاة الجنالدة:عادعان 

حرماف اقاعجدف رحدث رغدرات ا رناتدة ظاهرة تم اقنعجة الجعمدة كرركتؼ  بعبب
درجة كضكحفا للم طكؿ المدة الرم رنقضم بدف االاتة الرن عدة كلحظة كتكع المكت كالما 

 :طالت المدة ازدادت العالمات كضكحان كهم 

 اوزرتاف كهك رلكف الجلد كاقغشدة الم اطدة كاقحشا  كدشاهد أاور تم الش اة كالكجنات .-1

 إزدداد تابلدة الن   تم العركؽ الشعردة-2

 نزؼ نقطم مف اقغشدة الم اطدة -3

   الشنؽ:
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 15ادلك جراـ ااتدة لعد الشراددف ك 5ادلك جراـ ااتدة لعد اقكردة كضغط  2رعربر تكة 
 ادلك ااتدة للشراددف ال قردة. 25اـ ااتدة لعد المعالؾ الفكالدة كادلك جر 

ادلك مف وقؿ الجعـ داكف ااتدان احداث المكت 15كمفما داف مف أمر تتف ضغط 
 ا رناتان كو حاجة لرعلدؽ الجعـ رعلدقان اامالن كمف مظاهر حدكث المكت نردجة الشنؽ .

اؼ الجعـ الع لم نردجة اندتاع الدـ الحز للم الرتبة ككجكد الزرتة الرمدة تم اطر 
 ك ركج المنم.

كراكف هنالؾ لالمات للم أف المكت حدث انرحاران أك ترالن بكجكد لالمات أك ادمات 
 أك  ربشات للم جعـ الضحدة ردؿ للم كجكد مقاكمة.

  الغرؽ:

إضاتة إلم كجكد الجوة تم أك ترب معط  مالم تتف أكوؽ العالمات هم ظفكر الزبد 
م تم الق بات الفكالدة ك ركج  مف اقنؼ كاحرقاف الكج  ك ركج اللعاف تم اودر مف الرغك 

 الحاوت.

الجركح: كهم ر رلؼ مف حدث اآللة المعرعملة تالحادة رقطر ب كرة منرظمة االعادف 
كجرحفا تم الغالب المؽ أما اآلوت الرامدة االحجر كالمزربة كنحكها تدالمان ما راعر العظـ 

 الضغطة تم الجعـ.كدظفر أور 

 جركح اقعلحة الناردة:

-كتدفا نكع العالح المعرعمؿ "تحص الطلقة" كنكع العراد المعرعمؿ " الباركد المقذكؼ" 
ما دعرر عط  المنطقة مف البعة  -طبدعة منطقة اا ابة مف الجعـ -المعاتة ارجا  ااطالؽ

نالؾ مظاهر للم الم اب منفا ا طداـ الطلقة بعارض دؤور للم حرارفا كارجاهفا كه -كغدرها
كجكد اعكدأد أك مادة الباركد مااف د كؿ الطلقة تم الجعـ كالم رج الذم  رجت من  كدكرانفا 
تم اقحشا  اؿ هذا مجاؿ بحث كاعر تم معرتة نكع العالح كاد دة اعرعمال  كلدـ كجكد 

 مقاكمة كنحك .

 عابعان : الردا ؿ تم بعض الرفـ :

 الجرالـ الجنعدة:
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جرا ات عدر  هذا النكع مف الجرالـ دشاؿ من  الرعرؼ الدتدؽ للم شاؿ البدنات كا 
الرحقدؽ كالرقاضم تم م رلؼ المراحؿ قن  محاط بضمانات شرلدة لحمادة العرض اشئ د ردم 
بالن س كالماؿ دماف لنا أف نعرعرض تم القكاندف كالمكاد مما دحكؿ الرفمة مف حاؿ إلم آ ر 

لقاضم تادران للم الحاـ الدتدؽ كربددف الكج  ال حد  للرفمة الرم بحدث د ب  المحقؽ أك ا
 145ـ كرد رعردؼ الزنا تم المادة  1991دنبغم ركجدففا ت م القانكف الجنالم العكدانم لعاـ 

 دعد مررابان جردمة الزنا:

 *اؿ رجؿ كطأ إمرأة دكف رباط شرلم.

 *اؿ إمرأة مانت رجالن مف كطلفا دكف رباط شرلم.

لكط  بد كؿ الحش ة الفا اك ما دعادلفا تم المفبؿ و دعربر النااح المجمر للم بطالن  *درـ ا
 رباطان شرلدان.

 اوغر اب :

 دعد مرراب جردمة اوغر اب مف دكاتر ش  ان زنا أك لكاطان دكف رضا .-1

 العقار  العقؿ إذ و دماف ل اتدر  تقدانان معرددمان أك مكتران بالجنكف أك ااضرابات الن عدة أك
الم در أك برأودر رناكؿ العقاتدر كالم درات أف رعطم رضاها مف رناكؿ ال مر أك العقار 
الم در دكف أرادرفا تال دعربر الرضا تانكندان كهم رحت رأودر العقار تانكندان كو دعربر رضا 

ربر مف أارا  بالر كدؼ أك الرفددد أك الذم أك حرم بالرفددد بأذل مف دحب موؿ أط ال  كدع
القانكف اانجلدزم تم المعؤكلدة الجنالدة تم حالة اررااب الجرالـ الجنعدة اؿ اونم أتؿ مف 

عنة  25عنة تادرة للم أف رعطم مكاتقة تانكندة اذا ااف مف ألطر  المكاتقة أتؿ مف  16
كاانت رلؾ أكؿ جردمة ل  مف هذا النكع كااف المظفر الجعمانم وحظ الركعـ القضالم إلم 

عنة و دعد مررابان لجردمة كاؿ اونم اتؿ  16ألطت المكاتقة و ددؿ للم أنفا اابر مف الرم 
عنة و دماف أف رعطم المكاتقة القانكندة للم مراتعرفا كدعربر أم ذار لمر  ااور  14مف 
 عنة مجرمان كمغر بان اذا كاتعفا . 16مف 

 وؿ الزنا كاوغر اب كهم مف كمف اقشدا  الرم ركض  بعض ال ركؽ تم الجرالـ المردا لة م
مفاـ القاضم المحقؽ كالطبدب الشرلم ااماؿ الر د الحقدقم للبدنات كمف وـ الرفـ 

 ال حدحة كبالرالم العقكبة ال حدحة .
  العالمات ال ارجدة تم حالة الرضا راكف معدكمة كو دماف اوعردوؿ بأف هنالؾ لملدة

تم بعض اقحداف ددتر  8دقكد إلم أكرندؾ جنعدة كتد حدوت إو بالبحث كال حص كهك ما 
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عنة بأن  دعرقد أنفا أابر مف لمرها الحقدقم كدماف  16المرفـ لند مكتعر  لمف هم اتؿ مف 
 أف دقبؿ هذا الدتر كتقان لما دأرم :

  إذا ااف مظفر ال راة الجعمانم كطردقة ملبعفا كعلكافا ددلك لاللرقاد بانفا اابر مف *
 لمرها الحقدقم.

  عنة كاانت رلؾ جردمر  اقكلم كأتراد القانكف  24داكف لمر المعردم أتؿ مف *أف
اانجلدزم جردمة اوغر اب دكف أم احرماؿ تم حالة أف راكف الضحدة م رلة العقؿ كتد 
دحدث اور اؿ برضا كردلم اقنوى بعد ذلؾ باترعاؿ بعض المظاهر لند المداهمة بأنفا 

عكدانم لند مداهمة أكاار الزنا تاقتعاـ رشفد اودران مف اغر بت كهذا اودر تم المجرمر ال
ظفار بعض اآلوار للم جعمفا لرنقؿ  هذ  الحاوت تاقنوى رقكـ برمزدؽ بعض مالبعفا كا 

 المعؤكلدة الجنالدة للطرؼ اآل ر.
  مارت تاعرعلما لألمر الكاتر وـ أف كالدرفا اودران ما رقكـ بنعج الحردر تررم ابنرفا تم هدلة

ضكلدة ر برها بانفا تد مارت مقركلة بدد زكجفا كان  تد دتنفا تم م زف لإلعمنت كهم  هالة
مررددة بالكز ازرؽ كاعادرت احمر كلاف كالدرفا اانت تد اعرحت مف ذار ذلؾ إو لندما 
رارر ذلؾ تلـ رعرطر راذدب لقلفا وـ راررت الحادوة المعركتة باور اؿ الركحم تأ برت 

مر زكجر  بنعداف ذلؾ تادؼ لش ص دمكت أف دظفر مرة أ رم لد بر زكجفا بذلؾ كالذم ا
بان  ترؿ كرـ اا رار مف جانب الزكجة كمر رارار الحادوة اضطر الزكج و طحاب زكجر  
كالذهاب إلم القردة حدث اانت القردلة رقدـ رعاف مر زكجفا كرـ تر  بالغ باورفاـ تاانت 

 ان تالررؼ الزكج بجردمر  كرمت محاامر .الم اجأة هم أف ما ركر  اقـ ااف  حدح
  هذ  الظاهرة ر رلؼ لف ما ركم لف وابت بف تدس تفناؾ الرؤدا لدندة كتادت إلم بدنة ااف

أعاعفا اور اؿ الركحم "نقالن لف دالرة المعارؼ" د. رؤكؼ لبدد اانعاف ركح و جعد " 
 مجلة أمردادة ر رص بالظكاهر البراعداكاكجدا .

 م كضر القكاندف اور الركعـ ت 
  معألة النظر كالمالحظة ذات أور ابدر تم كضر القكاندف كاعرعماؿ ال حص كاامعاف مف

اهـ العمات تم ر ردد ككضر القكاندف كرطبدر القكاندف نجد حظاص ابدران تم تكاندف 
 ااجرا ات كاقوبات كالعقكبات بد ان بالقكالد اق كلدة كانرفا ن با ربار اقحااـ كرطبدقفا
حعب نظرة القضا  للكاتعة كالش ص المحاكـ ل  كالمحاكـ للد . تم تانكف اووبص بالقكالد 
اق كلدة كانرفا  با ربار قحااـ كرطبدقفا حعب نظرة القضا  للكاتعة كالش ص المحاكـ ل  

ج اق ؿ تم برا ة المرفـ  5ـ مادة  1994ـ رعددؿ 1993كالمحاـك للدة تم تانكف اقوبات 
إدانر  دكف شؾ معقكؿ كالشؾ مف مراحؿ الركعـ تما دشؾ تد  دنرفم بعد مالحظة حرم روبت 
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ت ر  تد و دشؾ آ ر كهاذا اوعردوؿ اق ؿ  حة اقحكاؿ الظاهرة كالبدنة للم مف 
ددلم  الؼ تاقحكاؿ الظاهرة مما درـ رقددر  بكاعطة المحقؽ كرجؿ القانكف كتم هذا در اكت 

 الناس.
  تم الكتالر المرعلقة بالدلكة موؿ تقرة الظرتدة رشاؿ أك  7اقوبات تم ـاذلؾ نجد تم تانكف

ربدف داتعان أك ت دان لكاتعة محؿ نزاع كالكتالر الرم رارعب لف أم حالة ذهندة أك ندة أك 
إحعاس مما در ؿ بالكاتعة محؿ النزاع ترقددر الحالة الذهندة كالندة كااحعاس لكامؿ ررربط 

  لحالة المرفـ كال  ـ الن عدة كمالحظة علكادار  كموؿ لبارة "ربدف بش  دة المحقؽ كدراعر
اكف ال عؿ المعدف مف نفج عكابؽ مشابفة اانت لل الؿ  لة بفا مف أجؿ أوبات أف ال عؿ 
ااف لارضان أك مق كدان أك أن  ار ذ بق د أك للـ حاص كدالحظ تم العمؿ البحوم أف 

ب معدن  تم نكع ااجراـ تدقكـ أتراد البحث تم اقش اص المعجلدف  طر تد دنرفجكف أعالد
رضددؽ نكلدة اقعلكب أدان ااف كدراجعكف دتارر اوجراـ العابقة لمعرتة اررباط ال عؿ المعدف 

 بجردمة عابقة أك مشابفة كالجرالـ المشابفة تم طردقة ارراابفا.
   ـ لند رقكدمفا 1993مف تانكف ااوبات لعنة  34كرظفر اذلؾ تم الشفادة موالن تم المادة

للشفادة كما دعرردفا مف رفمة تم الشاهد أك تدح تم لدالر  أك ضعؼ تم رمددز  أك 
اضطراب تم شفادر  مر مرالاة علكؾ الشاهد أونا  أدا   للشفادة كمرالاة أم شرك أ رم 

للم  48ـ مادة1991دقرضدفا أم رشردر إاماؿ الشفادة تم تانكف ااجرا ات الجنالدة 
معؤكؿ بعد رتر محضر الرحرم أف در ذ اوجرا ات ال كردة الرالدة إذا اانت طبدعة الضابط ال

 الجردمة رقرضم ذلؾ:
 .اف دنرقؿ تكران الم مااف الكتالر لدرحرم تدفا* 
 . اف در ذ ال طكات الالزمة للبحث لف المشرب  ب  كالقبض للد* 
 دلـز وعردلا  الطبدب  *إذا اانت الجردمة مرعلقة بالمكت أك اوذم الجعدـ أف در ذ ما

الم رص ل حص الجوة أك الم اب إلم اترب معرش م كأف د طر أكلدا  القردؿ بذلؾ كددكف 
 أم أتكاؿ لفـ تم محضر الرحرم 

  و دجكز دتف الجوة الرم درعلؽ بفا الرحرم دكف ر رد  مف كادؿ الندابة مالـ ردع الضركرة*
 الق كم لذلؾ .

  شبفة تدجكز لكادؿ الندابة أك الضابط المعؤكا أف *إذا تبض للم أم ش ص بنا  للم
 درعل  لل حص الطبم مرم ااف ذلؾ ضركرم للروبت مف اررااب  للجردمة.

  دجكز أ ذ الب مات كال كر وم ش ص مرم ااف ذلؾ وزمان للرحرم كركضر ا راـ للم*
 اومااف الرم بفا آوار أك أم شئ د دد تم اشؼ الجردمة كرقاـ للدفا الحراعة.
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 ال ارمة:

محاكلة مركاضع  لإلشارة إلم بعض المالم  المرعلقة بالدراعات القانكندة  الدراعة 
 ا ة تم المباحث الجنالدة عكا  تم مراحؿ الرحقدؽ أك الرحرم أك تم م رلؼ ال طكات 
القانكندة ك كون ل حة الرقاضم كالحقالؽ  ا ة لندما داكف هنالؾ شدلان مف الغمكض دحراج 

كب درة كهم  ا دة ر رلؼ مف ش ص إلم آ ر كاودرانما داكف للذاا  كارعاع دالرة إلم إمعاف 
المعرتة العامة كتكة المالحظة كالن دب اقكتر تم الك كؿ إلم الحقالؽ الرم ر دد تم الطردؽ 
ال حد  للبدنات كاودران ما لرؼ تم ال ق  اوعالمم بقضا  ال راعة لند بعض ال قفا  

 كابف العدنا  كغدرهـ مف ألمدة القضا  تم رارد  اومة اوعالمدة.المشفكردف موؿ شرد  

كالدراعة ادضان محاكلة لربط الكتالر الرارد دة حكؿ بعض اقحااـ القضالدة كما أ ذت 
دراد بعض العكابؽ القضالدة تم هذا  ب  المحااـ للم مر اقزماف تم المجرمعات الحددوة كا 

عالمدة تم  كف كحمادة المجرمر مف الجردمة بتبرداع المجاؿ لبداف أحد مقا د الشردعة اا
 أعالدب اشؼ الجردمة حعب مقرضدات الع ر. 

 ال فارس 

 . 516ابف منظكر ص –لعاف العرب -1

 . 135لدكف اق بار قبف تردبة ص -2

 . 228ص  3بلكغ اقدب جز -3

 أ كؿ للمم اوجراـ كالعقاب  د.رؤكؼ لبدد.-4

 . 104للم بالبدد ص  محمد–للـ الن س الجنالم -5

 اقذادا   وبف الجكزم.-6

 . 16اعالدب اشؼ الجردمة ترشم محمد تارس ص -7

 .66ص–اقذادا   وبف الجكزم -8

 .64المغنم وبف تدام  ص -9

 نفادة اقدب  وبف الجكزم .-10
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 اقذادا   وبف الجكزم .-11

 . 49أعالدب اشؼ الجردمة ص  -12

 دكد كالرعازدز.اووبات تم الق اص كالح-13

 العابقة المذاكرة .1968مجلة اقحااـ القضالدة -14

 . 1971-مجلة اقحااـ القضالدة-15

 الطب العدلم للداركر احمد لزت القدعم.-16

 .1991القانكف الجنالم العكدانم -17

 بدالر ال نالر  للاعانم.-18

 القانكف اونجلدزم.-19

 المراجر:

 م لزت القدع العدلم  احمدالطب -1

 الجكزدم اقذادا   وبف-2

 الطب الشرلم  ترانعدس تكرتاف ررجمة احمد لبد العزدز-3

  كالعقاب  بفراـاوجراـ -4

 رؤكؼ لبدد. أ كؿ للمم ااجراـ كالعقاب -5

 ترشم محمد حعف. اعالدب اشؼ الجردمة -6

 للااعانم. بدالر ال نالر -7

 .الجنالم  بالبددللـ الن س -8

 م .   ابف تداالمغنم-9

 ـ.1993ـ  1998ـ 1983تانكف اووبات -10

 مجلة اقحااـ القضالدة.-11



 

 

 

 University of Dongola Journal for Scientific Research, 6th edition January. 2014 

 

م4102- يناير السادسالعدد  العلويةث وجملة جاهعة دنقال للبح    
2
1

 

 

  تاطعة ااف اعاعفا اور اؿ الركحم"نقالن لف دالرة المعارؼ الركحدة" د. رؤكؼ لبدد
 اونعاف ركح و جعد " مجلة امردادة ر رص بالظكاهر البراعداكلكجدة.

  :اور الركعـ تم كضر كرطبدؽ القكاندف 
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 أساسيات االقتصاد اإلسالمي مف خالؿ آيتيف في سورة طه
 د. عبد الوهاب شمت محمد أحمد

 التقانة والتنمية البشرية االستاذ المساعد بكمية

 المستخمص

القرآف الاردـ هك اراب اهلل المنزؿ للى تلب النبم  لى اهلل للد  كعلـ الشامؿ لرحقدؽ    
ف رحقدؽ هاردف  شرع اانعاف بالععم تم رحقدؽ ععادة الداردف.أمكر الدندا كاآل رة كتد أمر ال كا 

ف مف رلؾ  الم لحردف مما أكجبفا الشرع للى المعلـ رن دذا ي لألمكر الرعبددة كرحقدقا ن لفا  كا 
 اقمكر هذ  الم ال  الدندكدة كهم مف مقا د الشردعة الرم جا  بفا القرآف الاردـ.

ودة أهـ كعالؿ رحقدؽ الععادة الدندكدة كما و غنى كما رناكلر  تم هذ  الكرتة البح 
لإلنعاف لن  كهم المأاؿ كالمشرب كالملبس كالمعاف تتذا رحققت لإلنعاف هذ  اقمكر اقربعة 

كهذ  اقمكر اقربعة لفا الطرؽ المشركلة كالرم بدنفا القرآف  .تتن  دعدش ععددان مارمان معززان 
  اقشدا  مف أبكابفا كو درعدل إلى غدرها ما داـ أف الطرؽ الاردـ كو بد للمعلـ أف درناكؿ هذ

 المشركلة مراحة ككاععة.
 

Abstract 

Quran is the holy book revealed to the heart of the Prophet, peace 

be upon him, in order to achieve things of this world and the hereafter and 

it is for a person in the pursuit of happiness both realms. 

This paper deals with the most important means to achieve 

happiness mundane indispensable to man such as food, drink, clothing, 

and housing, if realized for humans these four things provide happy living 

honorable enhancement. These four things have legitimate ways, which is 

included in the holy Quran. A Muslim has to do these things accurately 

and not to exceed, as long as the ways to realize them are legitimate.         

          

 مقدمة:
؛ كن لم ا ن اودرا ن طدبا ن مباراا ن تد الحمد هلل الذم بنعمر  ررـ ال الحات؛ نحمد  حمد 
 المبعكث رحمة ن للعالمدف. للىكنعلـ 

ما تم  إف اهلل رعالم أنعـ للى لباد  بنعـ اودرة كلظدمة  منفا الظاهرة كالباطنة  منفا 
كتد رناكؿ القرآف الاردـ رلؾ  نعلمفا ا ما و   كمنفا ما نعلمفا كمنفاقرض كمنفا ما تم العما 
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باًطنةن تاؿ اهلل رعالى النعـ تم اودر مف اآلدات  رى ي ظىاًهرىةن كى ـٍ ًنٍعمى لىٍداي ا ًبايـ مّْف نٍّْعمىةو   1) كأٍعبىغى لى مى كى
ا ًتم اٍقىٍرضً    2(تىًمفى اللَّ ً  مى رى لىايـ مَّا ًتم العَّمىاكىاًت كى عى َّ النعـ كاوررفا بدف  . كلعظمة هذ 3(كى
كهىا(النعـ  اانعاف و دعرطدر لد هذ   الاردـ أفالقرآف  ف رىعيدُّكا ًنٍعمىةى اللًَّ  وى ريٍح ي كىاً 

. تال بد  4
   للمنعـ.لإلنعاف أف دقابؿ هذ  النعـ شارا ن 

كللى المؤمف لندما درل نعمة اهلل للد  أف دلفج لعان  شارا ن هلل رعالى ترربع  الجكارح  
 تالشار و درـ كو دارمؿ إو بترباع الجكارح نطؽ اللعاف لمالن.  الة ك شدة هلل رعالى ط

إف اانعاف تم حدار  دحب أف دعدش ععددان مطملنان منعمان مارمان  لذا نجد أن  دبحث  
لف أعباب الععادة ك مف ألظـ أعباب الععادة تم الداردف   الدندا كاآل رة ( أف درزؽ اانعاف 

ادماف كحالكر  تفذ  هم الععادة الدالمة تم الداردف   كمف أراد هاردف الععادردف تلدحقؽ نعمة ا
 تم نقع  رقكل اهلل لز كجؿ كم اتر . 

 
َ َيْجَعل لَُّكْم فُْرَقاًنا)تاؿ رعالى   قُوا َّللاَّ َها الَِّذيَن آَمُنوا إِن َتتَّ   أم : ردعدرا ن قمكر  5 (ا أَيُّ

َ َيْجَعل لَُّه َمْخَرًجا ))رعالى تاؿ  الدندا كاآل رة     6 (َوَيْرُزْقُه ِمْن َحْيُث ََل َيْحَتِسبُ ) 2َوَمن َيتَِّق َّللاَّ
 إف الرقكل هم أعاس الععادة كعببفا الرلدعم كمف وـ دبنم للدفا اقعباب اق رل .

قكل ر نر مف اانعاف إنعانا ن ععددا ن مطملنا ن تنكلا ن بما أنعـ اهلل للد  مف النعـ إف الر 
نما بالشار ردكـ النعمة. إف اانعاف بعد  تدشار للى الاودر كدقنر بالقلدؿ كد بر حاؿ العدـ كا 

مع  الرقك هذ  الرقكل دحراج تم دندا  قشدا  أ رم أمر  الددف الحندؼ بالبحث لنفا معر ح ل با ن
  كهذ  اقمكر ررموؿ تم:_ المأاؿ كالمشرب كالملبس كالمعاف . رلؾ هم أهـ كاادماف العمدؽ

اقشدا  الرم دحراجفا اانعاف تم حدار  الدندكدة كبفا ررحقؽ ل  الععادة الدندكدة . إننا و نجد 
للى كج  اقرض رعرقدـ ل  الحداة مف غدر هذ  اقمكر  إنفا مف أعاعدات اوت ر اد كرعد إنعانا ن

 البندة الرحردة لحداة اانعاف.
آدراف تم اراب اهلل لز كجؿ رغـ ت رهما كتلة المارفما جمعرا أعاعدات اوتر اد كما  

: ( مف عكرة ط  ؛ تاؿ رعالم 119( ك    118دعد بندة رحردة لحداة اانعاف؛ إنفما اآلدراف   
كو رضحم(. المطعـ كالمشرب كالمعاف إف لؾ أو رجكع تدفا كو رعرم * كأنؾ و رظمؤا تدفا  

                                                           

 20عكرة لقماف اودة  1
 (53عكرة النحؿ اآلدة   2
 (13عكرة الجاودة اآلدة   3
 (18عكرة النحؿ اآلدة   4
 (29عكرة اقن اؿ   5
 (3 2عكرة الطالؽ   6

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura65-aya3.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura65-aya3.html
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كالملبس هذ  اؿ ما دحراج  اانعاف تم حدار  كبفا ررحقؽ ععادر  تم الدندا لذا نجد اؿ إنعاف 
 اقمكر.دععى تم رحقدؽ رلؾ 

 البحث:أهداؼ 

 دفدؼ هذا البحث إلم: _

 ركضد  كشرح ما أ ل  القرآف الاردـ مف اقمكر اوتر اددة المفمة لإلنعاف.  (1 
 مفمة.لة الغمكض كاللبس الذم دارنؼ بعض الناس بأف اقمكر الدندكدة غدر إزا (2 
 اوتر اددة.الدلكة مف الق د كالررشدد تم اقمكر  (3 

 -البحث: مشكمة 

اودر ه مف الناس د فمكف بأف الزهد هك لبس الوداب البالدة الكع ة ناعدف بأف ااعالـ  
المشاالت الرم انرشرت  كهذا مفالابر  النظاتة كحعف المنظر كد لطكف بدن  كبدف للىدحث 
 المعلمدف.بدف 

  -البحث: أسباب 

 ااعالمدة.المعاهمة تم نشر الرعالدـ  (1 
 المكضكع.ر حد  بعض الم اهدـ ال اطلة تدما د ص  (2 

 -البحث: منهج 

هك المنفج اوعرقرالم الرحلدلم حدث تاـ الباحث بجمر بعض اآلدات الرم رناكلت هذا  
 اقمة.اقتكاؿ المأوكرة مف علؼ هذ   المكضكع معر حبا ن 

 الماء :أوال ً 

بؿ كاؿ اقحدا  كهك مادة  اانعاف؛لقد بدأ الباحث بفذا العن ر قن  أهـ ما دحراج إلد    
منكف ( عكرة اقنبدا  اآلدة تاؿ رعالم:   كجعلنا مف الما  اؿ شٍم حم أتال دؤ  اقكؿ؛ال لؽ 

 30) . 
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 _اآلردة: رة اقرضدة اور كركد  تم القرآف الاردـ كتد كرد ذار  تم اآلدات كقهمدة الما  تم الا
 رقـ اآلية السورة اآلية

گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    گک  ک  ک  کچ 

  چڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ       ۀ  ۀ  
 22 البقرة

 74 البقرة  چٿ    ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ   ٺ                 ٺ  ٺ  ٺچ 

 164 البقرة چۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ    ىئ  ىئ   ی    ۈئۆئ  ۆئچ 

ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   چ 

﯀  ﯁        ﮶﮲    ﮳  ﮴  ﮵     ﮷  ﮸            ﮹  ﮺  ﮻  ﮼  ﮽   ﮾    ﮿  

                               

چ          ڭ  ڭ  ڭ    

 43 النعا 

ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں     ڻ  ڻ  ڻ        ڻ  ۀ  چ 

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  

﮾  ﮿  ﯀    ﯁        ﮽﮷  ﮸  ﮹  ﮺    ﮻  ﮼  ﮶﮳   ﮴  ﮵

  چ

 99 اقنعاـ

ۇئ    وئۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى   ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئچ  

چۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ    
 50 اؼاقلر 

ەئ  وئ   وئ  ۇئ   ۇئ   ۆئ    ەئې  ې  ې   ې  ى  ى  ائ  ائچ  

ی           ی  جئ  حئ    یۆئ       ۈئ  ۈئ  ېئ    ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ         ی

چمئ  ىئ     

 57 اقلراؼ

ڄ  ڄ    ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  چ 

چڇ    ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ     
 11 اقن اؿ

ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ      ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ چ 

ۉ  ې  ې  ې  ې            ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ    

ىئ            ی  ی    ىئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ    ېئ  ېئ    ىئ

چی  ی  جئ    

 24 دكنس

ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  چ  

ڄ  ڃ    ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ    ڄڦ  ڦ  ڄ  ڄ

 7 هكد
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٧چڇ     ڍ  ڍ  ڌ  چ  ڇ   ڇ    ڇ    
  ﯁﮷  ﮸  ﮹   ﮺  ﮻  ﮼  ﮽  ﮾  ﮿  ﯀  ﮶ے  ۓ  ۓ     ﮲  ﮳  ﮴  ﮵چ  

 ٤چ                
 43 هكد

  ڭ                     ڭ  ڭ  ڭچ  

چۇ     ۇ  ۆ  ۆ    ۈ    
 44 هكد

ں  ں      ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  چ 

﮴  ﮵ ﮶   ﮷  ﮸  ﮹    ﮳ۓ  ﮲    ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ 

٤ چ﮺     

 4 الرلد

ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ       ٺ   ٺ  ٿ   ٿ    ٻٱ  ٻ  ٻچ 

چٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ٹٿ  ٿ  ٹ  
 14 الرلد

﮺  ﮻  ﮼  ﮽     ﮹ے  ے   ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷  ﮸چ  

                            ﮾ ﮿     ﯀  ﯁         

چۆ       ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ     ۇ     ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  

 17 الرلد

چہ  ھ   ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ  چ   16 إبراهدـ 

ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې  چ  

  چۆئ    ۈئ  ۈئ  ېئ    ۆئائ  ەئ  ەئ  وئ   وئ  ۇئ     ۇئ  ائى  ى

 32 إبراهدـ

گ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ   ڈ    ژ    ڈچ 

چگ  

 22 الحجر

چ ڇ    ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڇڃ  ڃ  چ  چ  چ  چچ    10 النحؿ 

اچڀ    ڀ  ٺ   ٺ  ٺ    ٺ  ٿ    ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀچ    65 النحؿ 

ڇ     ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    چڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  ڃڄ  ڄ  ڄ  ڄچ  

ک     ک  ک    ڑڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ        ژ  ڑ   ڌڍ  ڌ

چگ  ک    

 29 الافؼ

ی  جئ  حئ  مئ    ىئ  يئ    جب  حب  خب  ٹ ٹ ڃ ڃ ڃ چ چ چ 

ا چجث  مث  ىث  يث   حج  مج  جح     يتمب  ىب  يب  جت   حت  خت  مت  ىت  

 45 الافؼ

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  چ  

چڦ  ڦ  ڦ  ڦ    

 53 ط 
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ڻ  ں   ں    ڱگ  گ    گ  ڳ               ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱچ  

 چۀ  ہ  ہ    ۀڻ       ڻ  ڻ
 30 اقنبدا 

ې     ى  ى    ېۈ        ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ  ې       ېچ  

چائ  ائ    

 63 الحج

 18 المؤمنكف چڀ  ڀ  ڀ   ڀ   ٺ  ٺ    پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پچ  

چک    ک  ک  گ  گ  گ    کڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑچ    48 ال رتاف 

 54 ال رتاف  چېئ  ېئ  ېئ  ىئ    ۈئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ  ەئ  ەئ   وئچ  

ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ       ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  چ  

چڱ  ڱ  ڱ      ڱ  ں     ڳڳ  ڳ  ڳ  گک  ک  ک  ک   گ  گ  گ  
 60 النمؿ

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ     ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  چ  

  چ ڃ   ڃ  چ  چ   ڃڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڦڤ  ڦ  ڦ   ڤڤ

 23 الق ص

 63 العنابكت  چہ  ھ  ھ  ھ    ہں  ڻ  ڻ  ڻ     ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہچ  

ۋ  ۅ  ۅ  ۉ     ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ    چ  

چوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ     وئەئ  ەئ  

 24 الرـك

ۓ  ۓ  ﮲    ےھ   ھ  ھ    ھ   ےٹ ٹ ڃ ڃ ڃ چ چ چ 

             ﮽  ﮾  ﮿  ﯀  ﯁   ﮼﮳  ﮴  ﮵   ﮶  ﮷  ﮸  ﮹  ﮺     ﮻

  چ            

 10 لقماف

 8 العجدة  چۓ  ۓ       ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷  ﮸  ٹ ٹ ڃ ڃ ڃ چ چ چ 

ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے      ے   ۓ    ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  چ  

چ﮷  ﮸  ﮹     ﮶﮵  

 27 العجدة

ھ  ھ  ھ  ے   ھڱ    ں      ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہچ  

چ﮲  ﮳  ﮴   ے  ۓ  ۓ     

 27 تاطر

ی  ی    ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب   مب   ىب  يب  جت  حت  چ  

مج     جح  مح  جخ  حخ  مخ    حجخت    مت  ىت  يت  جث  مث   ىث    يث

  چجس

 21 الزمر

ٺ  ٺ  ٺ    ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀچ  

چٿ      ٿ  ٹ          ٹ   ٹ  ٹ    ٿٺ  ٿ  

 39 ت لت
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 11 الز رؼ  چڀ  ڀ  ٺ     ڀٻ  پ    پ  پ  پ  ڀ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻچ  

ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ   ڳ     ڳ  ڳ  ڳ    ژڎ  ڎ       ڈ  ڈ  ژچ  

ھ            ھ  ھ       ھڻ  ڻ  ۀ   ۀ           ہ  ہ   ہ  ہ   ڻڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ

چے   ے           ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵    

 15 محمد

چڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ    ں  ڻ  ڻچ    9 ؽ ٌ  

چڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ     چ  چ    11 القمر 

چچ  چ   چ  ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   چ   12 القمر 

چہ  ہ  ہ  ہ            ھ  ھ   ھ  چ    28 القمر 

چگ  گ  گ  چ    31 الكاتعة 

چے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  چ   68 الكاتعة 

چڎ  ڎ   ڈ      ڇ  ڇ  ڇ    ڇ  ڍ     ڍ  ڌ  ڌ  چ    30 الملؾ 

َّچٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ     ٹ  چ    11 الحاتة 

چٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  چ   16 الجف 

 20 المرعالت  چٱ     ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ  

٧٧المرسالت:  چڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  چ    27 المرعالت 

چڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  چ    14 النبأ 

چ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈچ    25 لبس 

چٹ  ٹ  ڤ   ڤ   ڤ  چ    6 الطارؽ 

 كتد كردت المة الما  مضاتة تم القرآف الاردـ تم أربعة مكاضر هم:

  ڭ                     ڭ  ڭ  ڭچ  

چۇ     ۇ  ۆ  ۆ    ۈ    

 44 هكد

چڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   چ   31 النازلات 
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چ   ڇ  ڇ  ڇ    ڇ  ڍ     ڍ  ڌ  ڌ     ڎ  ڎ   ڈچ    30 الملؾ 

ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ     ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  چ  

چ﮹  ﮺  ﮻  ﮼  ﮽    ﮸ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴   ﮵  ﮶  ﮷  

 41 الافؼ

  

إف الما  هك لن ر ال لدقة تتذا بحونا لف ت ة  لؽ آدـ للد  العالـ أكؿ ال لؽ؛ 
گ  ڳ  چ  تاؿ رعالى: اردـكجدنا أف اهلل جلت تدرر   لق  مف طدف اما كرد تم القرآف ال

: بمعنم أف الما  أعاس ه لطاحدف هك  لدط الما  كالرراب أمكا 7 چڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  
عاللة مف طدف ( تاؿ : تم راكدف أم االف حم؛ لف ابف لباس رضم اهلل لنفما تاؿ :   مف 

 . 8  كة الما 
الما  تم اقرض حرى  إف القرآف الاردـ دقرر أف اهلل رعالى مف تضل  للى ال لؽ أعاف

راكف ال الدة لامة لاؿ الم لكتات الرم جعؿ اهلل رعالى أعاعفا الما   اما أشدر تم اآلدات 
 الاردمة  كمف الحقالؽ القرآندة لف الما  اما ذار  القرآف الاردـ اآلرم:

 : إف إعااف الما  دعنم اعرقرار  كارزان  عكا  ااف للى ظفر اقرض أـ تم باطن .أوال

 المدا .: إف ل ظ ااعااف دعنم أن  و بد كجكد ال راغ الذم دماف أف رشغل  ياثان

 الما .: أن  و بد مف كجكد معارات بدف ال  كر دماف أف دنعاب  اللفا ثالثا

كتد أوبت البحكث الجدلكجدة أف الحجارة تد ررأور كرر الؿ  حدث هنالؾ أحجار رر جر   
تضال ن لف المدا  الجكتدة  الما  كمنفا ما درشقؽ تد رج منفا  منفا المدا  الاودرة ترجرم أنفارا ن 

. كتد درغدر لكف الما  كطعم  بعبب نكلدة اقرض الرم دجرم تم القشرة اقرضدةالرم رغكر 
تدفا أك دنبر منفا. كلاف لظمة ال الؽ كتدرر  جعؿ ال لؽ ال  مف هذا الما  الذم دجرم للى 

 الم رل ة.رلؾ اقعط  
اودرو مف اقحاددث النبكدة الشرد ة أف هذا اانعاف م رلؼه تم ألكن  كأشاال  كرد تم   

 كأحجام  مر أف الم در كاحد كهك الما  كمقر  كاحد كهك اقرض. تربارؾ اهلل أحعف ال القدف.

                                                           

 (12عكرة المؤمنكف اآلدة   7
 478ر عدر ابف اودر ؛ المجلد ال امس ؛ ص  8
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  إف اهلل  لؽ آدـ  تاؿ:لف أبم مكعم رضم اهلل لن  لف النبم  لم اهلل للد  كعلـ 
تجا  بنك آدـ للم تدر اقرض جا  منفـ اقحمر كاقعكد كاقبدض مف تبضة مف جمدر اقرض 

 .9كبدف ذلؾ كال بدث كالطدب كبدف ذلؾ (
ال  كة الرم اعرلت مف اقرض كتدؿ هم انادة لف النط ة كذار أ لفا كهك  العاللة: 

 .10؛ كتدؿ العاللة القلدؿ مف المنمالطدف
ر أحده أف دنار كجكد أك مندان كو دعرطدكللى أمو تالما  جز  تدفما جمدعان إف ااف طدنان 

لال ه لشأن  أما زلـ إبلدس للد  الما  تدفما . كتم  لؽ اانعاف مف لن ر الما  شرؼه لظدـه كا 
اللعنة بأف لن ر النار أشرؼ مف لن ر الطدف الذم هك لجدف الرراب كالما ؛ تتف زلم  إنما 

م بمنزلة ال ادـ لعن ر الطدف؛ إف احردج ااف للم عبدؿ اوعرابار كالرعالم تتف النار إنما ه
ف اعرغنم لنفا طردت ؛ كأدضان دعركلم للم النار  إلدفا اعردلدت اما دعردلم ال ادـ كا 

 .11ركجد إو بما أ ل  مف لن ر اقرض؛ كأدضان تفم و تدط فا
گ  گ    چ  ٹ ٹ الاراب إف الما  دد ؿ تم بنا  جعـ أم االف حم اما أاد ذلؾ   

ۀ  ہ    ۀں   ں  ڻ  ڻ       ڻ  ڻ  ڱڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  گ  ڳ     ڳ

 12چہ

كتد ترر العلـ الحددث مف ر عدر هذ  اآلدة الاردمة أف الما  دد ؿ تم بنا  أم االف 
لحشرات كغدرها مف الاالنات حم إذ أف لن ر الما  تكاـ حداة اانعاف كالحدكاف كالنبات كا

 .ال لدة هم كحدة بنا  الاالف الحمل لدة ك ؛ تالما  هك العن ر الحقدقم تم ررادب االحدة
إف الما  هك العالؿ الكحدد كاقكؿ الذم و غنم لن  قم االف حم مفما اانت ررادبر  

الما   إلىكشال  كحجم   غدران ااف أك ابدران ضلدالن ااف أك عمدنان؛ تالاالنات الدتدقة محراجة 
 .الرم نعلمفا أك و نعلمفا رها مفاالاالنات الض مة موؿ اقتداؿ كالحدراف كغد

إف الما  دعربر عر الحداة الذم أكدل  اهلل رعالم تم اكاب اقرض حدث مقر     
ڇ   ڇ  ڇ    ٹ ٹ چ الاالنات الحدة منفا  لقكا كتدفا دعددكف اما أوبت القرآف الاردـ ذلؾ 

 . تاقرض هم الاكاب الكحدد الذم ذار تم القرآف الاردـ13َّچڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  
  ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀٹ ٹ  چ أف الما  بدادة ي لحدار  

                                                           

 . 2955المعند كأبك داكد تم اراب العنة باب القدر كالررمذم تم الر عدر رتـ  أ رج  أحمد تم 9
  .1609أحمد بف دكعؼ بف لبد الدالـ الحلبم ؛ لمدة الح اظ ؛ الجز  ؛  10
 .(3عكرة اقنبدا  اآلدة   11
 (.30عكرة اونبدا  اودة    12
 .(55عكرة ط  اآلدة    13
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. أم: للم تدرر  للم إلادة المكرى أنؾ 14َّچٿ      ٿ  ٹ          ٹ   ٹ  ٹ    ٿٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ
؛ أم: ما  اهرزت كربتررم اقرض  اشعة هامدة و نبات تدفا بؿ هم مدرة تتذا أنزلنا للدفا ال

رض بعد أف اانت مدرة مف غدر ألكاف الزركع كالومار كدعربر هذا حداة ه لأل ف جمدؿأ رجت م
: رحرؾ   كربت ( أم : انر  ت كللت تبؿ اانعاف أم. تاؿ مجاهد رحم  اهلل: دقاؿ اهرز نبات

أف رنبت؛ أم: ر عدت لف النبات بعد مكرفا ؛ كتدؿ اهرزت أم:اعربشرت بالمطر   كربت ( 
. إف القرآف الاردـ ك ؼ اقرض 15ذا انشقت بالنبات ك  ت بالضحؾض إانر  ت بالنبات كاقر 

جانبم معركاها حراة  للىبذات ال دع كال دع تم اللغة اعر تم اقرض ررحرؾ اقرض 
أتقدة أك رأعدة أك ماللة كلكو  ا دة ان داع الرربة لند نزكؿ الما  للدفا أك ردفا ما أنبرت 

جفا ن مف كجك  القعـ باقرض ذات ال دع قهمدر  اقرض للم ااطالؽ كمف هنا ااف ذلؾ ك 
 .16البالغة تم إلمار اقرض كجعلفا  الحة للحداة

ماداـ أف الما  ضركرم ه لحداة اقرض كما داـ أف النبات هك عبب حدارفا تتف أهمدة 
ٹ ٹ ڃ ڃ  الما  للنبات و رقؿ لف أهمدر  لإلنعاف كالحدكاف إذ أف النبات رعربر طعامفما 

ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ې  ې  چ ڃ چ چ 

. تاآلدات 17چې  ې  ى   ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  
 الاردمة ذارت اودرا ن مف اقطعمة المرنكلة مف النبارات ر رلؼ تم أشاالفا كألكانفا كطعكمفا.

 الغذا  الالـز للنبات مف أمالح  إف النبات رمرص الما  مف الرربة كتم الرربة  
              چ  ٹ ٹااف االجاز العلمم تم  كمف هنا‘ كغدرها  

 .18 چ              ڭ  ڭ   

تاقرض حدف دنزؿ المطر ر رج اؿ  نؼ و مف أنكاع النبات مف لكف و كشاؿ و كطعـ و كغدر    
ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ٹ ٹ چ دـ ذلؾ مف او رالتات كهذا ما بدن  القرآف الار 

ڱ  ں  ں     ڻ  ڻ  ڻ        ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  

﯀    ﯁     ﮽﮷  ﮸  ﮹  ﮺    ﮻  ﮼  ﮶ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳   ﮴  ﮵ ﮿   ﮾ 

                                                           

 (39عكرة ت لت اآلدة   14
 365ص ‘  8المجلد ‘ لجامر قحااـ القرآف القرطبم   ا 15
 200االجاز العلمم تم القرآف كالعنة ص ‘ د . لبد اهلل بف لبد العزدز الم ل   16
 (32-24عكرة لبس اآلدات   17
 (5سورة الحج اآلية ) 18
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: أنزؿ اهلل رعالم المطر تأ رج ب  اؿ  نؼ مف النبات  كتدؿ رزؽ . أم19 چ      
علت القم  كالشعدر كال لباس:كتاؿ ابف  أ ضر.: أم: ق  شتاؿ ا أنكال .  باؿ حدكافاؿ 

 أم:أنزؿ مف العما  مطرا ن تأ رج ب  نبات اؿ شم   النع م:تاؿ  .الحبكبكالذرة كاقرز كعالر 
تاؿ رعالم: م رل ة اؿ  نؼ مف أ ناؼ النبات  تالعبب كهك الما  كاحد كالمعببات  نكؼ 

ال نكاف: هم اق كؿ المجرمعة تم منبت كاحد   نكاف كغدر  نكاف دعقم بما  و كاحد(  
أ ؿ و كاحد  اعالر  للىكنحك ذلؾ  كغدر ال نكاف: ما ااف  كبعض الن دؿاالرماف كالردف 

ال نكاف هم الن الت تم أ ؿ و كاحد  كغدر ال نكاف  تاؿ:اقشجار. لف البرا  رضم اهلل لن  
أشاالفا كألكانفا كطعكمفا كركالحفا  مكالزركع تالمر رتات. كهذا او رالؼ تم أجناس الومرات 

  تفذا تم غادة الحالكة كذا تم غادة الحمكضة  كذا تم غادة المرارة  كذا ل ص كأزهارها كأكراتفا
طعـ آ ر بتذف اهلل رعالم  كهذا أ  ر كهذا  إلى  وـ دعرحدؿ كهذا جمر هذا كهذا لذب كهذا 

الفا دعرمد مف طبدعة كاحدة  كهك الما   أبدض كهذا أعكد كهذا أزرؽ  كاذلؾ الزهرات مر أف أ
مر هذا او رالؼ الاودر الذم و دنح ر كو دنضبط. ت م ذلؾ آدات لمف ااف كالدان  كهذا مف 

. كهذا 20ما دردد للىال الؿ الم رار الذم بقدرر  تاكت بدف اقشدا  ك لقفا  للىألظـ الدووت 
كتم ذلؾ  او رالتات كطكو ن كغدر ذلؾ مف  الر اكت نجدها تم عالر الم لكتات شاال ن كلكنا ن 

 ال لدقة.رامف عر 

كمف الدهشة أف النبارات إذا أحعت بالعطش طلبر  اما د نر بنك البشر حدنما دظملكف        
تقد تاـ تردؽ ي مف للما  للـ النبات تم جامعة انجلز بأعررالدا بتجرا  رجربة للم النبارات الرم 

جدؿ ذبذبات  غدرة ر درها أكراؽ كعدقاف النبارات كلشدة ما اانت مف رعانم العطش كتامكا برع
الدهشة لندما كجدكا أف هذ  النبارات ر در أ كارا ن بالمعنم العلمم للالمة كتد اعر دمت تم 
هذ  الرجربة أجفزة دتدقة جدا ن لرعجدؿ رلؾ الذبذبات كتارنكها بالذبذبات النارجة لف النبارات تم 

   تكجدكا أف الذبذبات تم الحالة اقكلم أشد كأتكم كاأف النبات د د  كد رخحالة ركاتر الما
 .21لام دح ؿ للم احرداج  مف الما 

إف الما  غذا  ه جدد ه لعالر الاالنات الحدة كلاف الاودردف و دعرتكف أهمدة الما  تم      
أااف اانعاف ذارا ن أك أنوم الرغذدة ت م كاتر اقمر دعد الما  مف أاور المغذدات حدكدة ن كعكا  ي 

كلندما دنمك كد لب  ما  % مف كزن  85تتن  لند مدالد  نجد أف جعم  دحركم للى حكالم 
ت م ااناث  جعد  لكد  دظؿ جكت  لبارة لف بحر دا لم حدث راكف نعبة الما  لندلذ و ولوم 

                                                           
 (99سورة األنعام اآلية ) 19

 439ابن كثير ،تفسير القرآن العظيم ، المجلد الرابع ، ص  20

 5985القادر الفقي، خواطر علمية بين العلم والدين، مجلة منار اإلسالم ،فبراير سنة محمد عبد  21
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كر البالغدف ر ؿ % تم حدف لند الذا 65055حكالم  إلىالبالغات ر ؿ نعبة الما  تم الجعـ 
 .22تم ااناث أاور مف أجعاد الرجاؿ أف نعبة الدهكف إلى% كال ارؽ دعكد 75065 إلى
كمف أهمدة الما  أف  الدا الجعـ رطلب  بشدة كو دماف لفا أف رعرمر تم أدالفا أك نمكها أك    

  أم  عبر  تدحرى ركاجدها بدكن  حدث رعرمد حاجرفا مف الما  مف  الؿ الدـ الذم ربلغ ن
المزدد نجد أف  إلى. كلندما رقؿ نعبة الما  تم الجعـ كرحراج ال الدا 23%83الما ( حكالم 

 _جفردف:  إلىاقتؿ  للىالجعـ درعؿ إشارردف 
رقؿ نعبة الما  تم الدـ دزداد ررادز اقمالح تد  كلام دعكض الدـ ذلؾ نرا   : لندمااألولي

 ل ـ كبذلؾ دجؼ ال ـ تدشعر دعر رج الما  مف غدد اللعاب المكجكدة تم ا
 الما .شرب  إلىاانعاف بحاجر  

د ااحعاس بالرغبة تم الدماغ دبلغ  تدفا بنقص الما  كلندلذ و دكج إلىدرعؿ الدـ إشارة  :الثانية
 .24شرب الما 
 :الماء دواءٌ 

اما أف الما  غذا ه ضركرمه لاؿ االف و حم و تفك دكا ه أدضان عكا ه أااف مرابان مر     
  الما .الغذا  كمن   إلىنا ر أـ و كمما ذارنا عابقان أف الجعـ دحراج ل
إف الما  دد ؿ تم ررادب اودر و مف المرابات الرم لفا تكالد غذالدة كلالجدة للجعـ منفا   

ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ    ںڳ  ڳ      ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ گ  ڳ   ٹ چ  الععؿ

الععؿ الطبدعم كهك المادة الحلكة النارجة  . أم:25چہ  ھ  ھ  ھ  ھ    ے  ے    ہہ  ہ
 بكاعطة النحؿ مف جمر رحدؽ اقزهار كالنبارات  كهذ  المادة ررراب مف لدة ماكنات هم:

نكلدر  كربلكر  كتكام  كررراكح  للى/ الما : كهك أحد ال  الص المفمة للععؿ كالرم رؤور 1
 طكبم % كدعمم بالمحركم الر  23 – 13نعبة الما  تم الععؿ مف 

 الععؿ.% مف ماكنات  79/ العاردات: كرشاؿ تم المركعط حكالم  2
 المعقدة.كهم الرم راعب الععؿ نافر   اقحماض:/  3
 / المعادف كأهمفا البكراعدكـ كالاالعدـك كالابردت كال كددـك كالحددد كال ع كر. 4
 .26كج  3ك ب 2ك ب 1مدنات: كأهمفا ب/ ال ادر 5

                                                           
 582محمد كامل عبد الصمد، اإلعجاز العلمي في اإلسالم، ص  22

 552المرجع نفسه، ص  23

 محمد عبد القادر الفقي، مرجع سابق ) مقال ( 24

 (69سورة النحل اآلية ) 25

 (69سورة النحل اآلية ) 26
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ا  لن ر ه مفـ ه تم ررادب الععؿ الذم هك ش ا  ه للناس اما ذار تم مما ذار نجد أف الم    
شربة لعؿ كشرطة محجـ كادة  والوة:تم   الش ا القرآف الاردـ كتم تكل   لم اهلل للد  كعلـ: 

تاؿ رعكؿ اهلل  لم اهلل  تاؿ:. كلف ابف مععكد رضم اهلل لن  27الام(نار كأنفم أمرم لف 
. كتد أادت اقبحاث العلمدة أف للععؿ تكالد 28دف الععؿ كالقرآف(للد  كعلـ :  للداـ بالش ا 

 هم:اودرة لالجدة كغذالدة 
 -الغذائية: الفوائد  : مفأوال ً 
 العظاـ كاقعناف. / رقكدة1
  اقمعا ./ دنظؼ 2
 الدمكدة.الفضـ كمنشط للدكرة  / دعفؿ3

ادلك  ضار أك  12ـ أك كن ؼ ادلك لح 3/ وبت أف ادلك كاحد مف الععؿ د دد الجعـ بمقاـ 4
 حلدب.ادلك  5

 العالجية:مف الفوائد  ثانيًا:

 الععؿ./ و رعرطدر الجراودـ مقاكمة 1

 الجركح./ الععؿ لامؿ مفـ ولرلاـ 2

 اقرؽ./ دعالد الععؿ للم النـك الفادئ تم حالة 3

 كالعضالت./ د دد تم رعادف آوـ الم ا ؿ 4

 العارم./ ل  رأودر ممراز لعالج مرضم 5

 العدكف./ دعرعمؿ اعالج لبعض أمراض 6

 العؿ./ للععؿ أور مفـ تم زدادة مقاكمة الجعـ قمراض 7

 / دعرعمؿ تم اضطرابات الجفاز الفضمم كالرن عم.8

 / دعكض العاردات المعرفلاة بالجعـ بعبب المجفكد الجعمانم أك الذهنم.9
                                                           

 لبخاري رواه ا 27

 رواه البخاري 28
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 .29/ لالج ولرفابات الابد10

 :الماء وقاية

ن ر الكحدد الذم دعرعمؿ تم النظاتة كالنظاتة كتادة ه مف اقمراض كهم إف الما  هك الع
اؿ كاقناتة ضمف شعار ه دموؿ تالدة رشردعدة لظدمة دنبوؽ منفا الررحدب باؿ مظاهر الجم

رتض أم مظفر مف مظاهر القذارة كالبؤس كالركجس   للى  اما أنفا ردؿ الضكابط الشرلدة
 العكا . للىزم  تم حدار  ال ا ة كالعامة اانعاف أف دال للىكهذا ما دجب 

لقد جا  اهرماـ القرآف الاردـ بفذا الشعار تم مبدأ الكحم لداكف لنكانا ن للمعلـ دبدأ حدار   
 .النظاتة اما أف المركتى دكدع بفاالفا منذ الكودة حرى الممات  تالمكلكد دعرقبؿ ب

  كودابؾتم بدادة الكحم  الـاانت مف اقكامر االفدة للم ط م للد  ال الة كالع
. تاؿ محمد ف رلؾ الطفارة إو بالما  الطفكر. كهذا حاـ ه لاـ ه لألمة المحمددة  كو راك 30تطفر(

المشراكف و درطفركف تأمر اهلل  بالما . اافأم: أغعلفا  تطفر(  كودابؾ اهلل:بف عدردف رحم  
 .31لد  العالـ أف درطفر كدطفر وداب رعالم نبد  ل

 تكالد لظدمة لإلنعاف غدر ال كالد العباددة كدماف أف نجملفا تم اآلرم  ظاتة لفاالن   
 الباطندة./ النظاتة كتادة مف اودر مف أمراض 1
 .ف نمك البارردا كالجراودـ/ النظاتة رحكؿ دك 2
 إلىإ راج تضكؿ الطعاـ لف البدف حدث إف بقا   دؤدم  للى/ النظاتة مف ألكف اقشدا  3

 بدن .ب العلؿ لذا بعد اوعرحماـ دجد اانعاف ال  ة تم ضرب و مف ضرك 
/ باوعرحماـ رجرمر لإلنعاف اللذة الجعماندة كالن عاندة معا ن كهذ  تضدلة مف تضالؿ 4

 العالجات.
 كالبركدة./ الحماـ ل  الرأودر المباشر تم  احب البلغـ المرأذم باورة الرطكبة 5
 النظدؼ./ احرراـ الناس لإلنعاف 6
 الجلددة.قلؿ النظاتة مف اقمراض / ر7

                                                           
عبد الوهاب  ،2009 جامعة دنقال، يونيو، ائية والوقائية في القرآن الكريمنقال عن رسالة دكتوراه بعنوان الصحة الغذ 29

 شمت .

 (4سورة المدثر اآلية ) 30

 8/236ابن كثير ،  31
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تطعة مف النار الحمى   تتف ال حدحة./ الما  م دد ه تم ر  دؼ الحمى اما كرد تم اقحاددث 8
 .32بالما (تلدط لفا 

 منفا:تكالد الكضك  الركحدة كال حدة المرعددة كالرم  إلى/ بااضاتة 9
كاقنؼ بعبب المضمضة  / للكضك  آوار طبدة تم الكتادة مف أمراض اقعناف كاللوة1

 كاوعرنشاؽ.
 اقمراض./ الكضك  لملدة رنظدؼ  ارجدة للجعـ مما للؽ مف أكعاخ كالرم رعبب اودرا ن مف 2

  ص رعالة الداركرا  العابقة مرض مف أهمفا اقن لكنزا كالععاؿ 17/ الكضك  دقاكـ أاور مف 3
 131-132)33. 

 الماء:وظائؼ 

 _اآلرم:  للىالاالف الحم كباق ص اانعاف حدث دعمؿ إف للما  كظالؼ اودرة لجعـ    

 ./ رنظدـ درجة الحرارة تم الجعـ1

 الغذالدة./ حمؿ اقاعجدف كالمكاد 2

 رطكبة اقنعجة. للى/ المحاتظة 3

 الجعـ./ راكدف عكالؿ 4

 الم ا ؿ./ منر احرااؾ 5

 الجعـ./ حمادة ألضا  كأنعجة 6

جالكف مف الما   12_  10 للىعـ اانعاف البالغ كلفذ  الكظالؼ العدددة تقد دحركم ج  
 النحك الرالم: للىمقعمة 

 .%25/ نعبة الما  تم الدـ 1

 %. 73/ نعبة الما  تم العضالت 2

 %.25/ نعبة الما  تم دهكف الجعـ 3

                                                           
 2/55مسند األمام أحمد  32

 ( 532 -535رسالة الدكتوراه السابقة  ، ص )  33
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 %.22/ نعبة الما  تم العظاـ 4

ف زاد الحراردة % مف ما  الجعـ دعبب االدا  كال دمة 10إف تقداف     ت نعبة ال قداف كا 
 .34% مف ما  الجعـ رفدد حداة اانعاف بال طر20كك لت 

 _ اآلرم:كد قد جعـ اانعاف الما  لف طردؽ   

 البكؿ.أاكاب دكمدان تم  6 – 5/ 1

 العرؽ.أاكاب دكمدان مف  الؿ  4 – 2/ 2

 الرن س.كن ؼ دكمدان تم لملدة  / اكب3

 اقمعا .اكب دكمدان مر حراة  / ولوم4

 - طردؽ:الما  لف  للى الجعـ كدح ؿ  

 .اكب دكمدان  6,5 – 4/ شرب العكالؿ بامدة 1

 .كولث اكب دكمدان  4-3كاد ال لبة / أاؿ الم2

 .اكب كولث دكمدان  إلى 3/4الغذالم / مف لملدة الرمودؿ 3

 -اآلردة: كرزدد حاجة الجعـ للما  لألعباب  

 .كااعفاؿ ألقى/ ارر اع درجة الحرارة تم الجعـ كاذا 1

 الشدددردف./ البركدة كالحرارة 2

 ./ زدادة اقلداؼ تم الطعاـ3

 / بذؿ الجفد الشددد أونا  العمؿ ك ا ة اقلماؿ الشاتة.4

 / الحمؿ كالرضاع.5

 .35/ الرعرض لردارات الفكا 6

                                                           
 موسوعة الحرة ويكييديا .ال 34
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 الطعاـ ثانيًا:
النحك  للىكهك العن ر الوانم مف حدث اقهمدة للاالف الحم كتد اور كركد  تم القرآف الاردـ   

 - اآلرم:
 رقـ اآلية السورة اآلية

ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ    ہ  ہ  ہ  چ 

ہ  ھ  ھ  ھ    ھ  ے   ے  ۓۓ  ﮲  

﮽    ﮳  ﮴  ﮵  ﮶   ﮷  ﮸  ﮹﮺  ﮻  ﮼ 

﮾ ﮿   ﯀﯁                      

                   ڭ   ڭڭ  ڭ  ۇ      

 چۇ  ۆ  ۆ  ۈ   

 61 البقرة

ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃ     ڃ    ڃ  ڃ    چ  چ  چ   چ  ڇ  چ 

ڇڇ  ڇ  ڍ      ڍ  ڌ   ڌ  ڎڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ     ڑ   ڑک  

 چک  ک  ک   گگ  گ  گ            ڳ  ڳ  

 184 البقرة

ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ      ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ  چ 

ڦ  ڦ  ڦ  ڄ         ڄڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ           چ   چ  

  چ

 93 آؿ لمراف

ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  چ 

ېى  ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  

ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئی  ی  ی   

 چی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب   

 5 المالدة

ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ    ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  چ 

ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉۉ   ې   ې  ې  ې  

 چەئ  ى  ى  ائ  ائ   ەئ  

 75 المالدة

 
 الموقع اإللكتروني ويكييديا  35
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ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  چ  

ى  ائ  ائ  ەئ     ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ        ېئ   

ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  یجئ  حئ  مئ  ىئ   يئجب  حب  خب  

 چمب  ىب  يبجت  حت  خت  مت  ىت  يت   

 95 المالدة

ۈئ  ېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ     ی      ی  ی  یجئ  حئ  چ 

يئجب  حب  خب    مب  ىب  يب   جت  حت  خت  مت  ىت  يت    مئ  ىئ

 چجث   

 37 دكعؼ

 8 اقنبدا   چھ  ھ  ے   ے    ۓ  ۓ  ﮲  ﮳           ﮴ ﮵   چ  

گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  ڱڱ   ڱ    ڱ  ں     چ  

 چں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  

 7 ال رتاف

ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې     ى    ى    ائ   چ  

ۆئۈئ   ائ  ەئ  ەئوئ  وئ  ۇئ   ۇئ    ۆئ 

 چۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   

 20 ال رتاف

ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  چ  

ڻ   ڻ  ۀ  ۀہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ   

 چھ  ے  ے  ۓۓ  ﮲  ﮳ ﮴   ﮵   ﮶  

 53 اقحزاب

 44-43 الد اف چڤ  ڤ  ڦ       ڦ   چ 

 34 الحاتة چمث  ىث  يث  حج  مج  جح  چ  

 36 الحاتة چپ     پ  پ       ڀ    ڀ  ڀ  چ 

 8 اانعاف چٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ   ٹ  چ 

 6 الغاشدة چڃ  چ  چ  چ   چ   ڇ   ڇچ 

 18 ال جر  چۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ   ۇ  چ 

 3 المالكف چڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   چ 
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ہ  ہ    ہ  ہھ  ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ  چ 

﮾   ﮼   ﮽     ﮻   ﮷  ﮸  ﮹  ﮺  ﮶  ﮴   ﮵  ﮲   ﮳ 

﯀  ﯁                     ﮿ 

 چ             

 19 الافؼ

 13 المزمؿ چڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  چ 

ڱ  ڱ        ڱ       ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   چ 

ہ  ھھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ﮲  ﮳  ﮴  ﮵﮶  ﮷   ﮸ ﮹   ﮺ ﮻   

﮼﮽  ﮾  ﮿  ﯀  ﯁                  

                    ڭ   

ڭ  ۇ  ۇۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  جئ  حئ  مئ   ڭ  ڭ  

  چىئ  يئ                 جب  حب   

 259 البقرة

ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  چ 

ېى  ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  

ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئی  ی  ی   

 چی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب   

 5 المالدة

پ  پپ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ    ٱ  ٻ  ٻ  ٻ     ٻ  پچ  

 چٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ         ٹ  ٹ  

 96 المالدة

 24 لبس چڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  چ 

 
 -- اآلردة:كعأرناكؿ الطعاـ تم المحاكر 

 الطعاـ.م ادر  اقكؿ:المحكر 
 الطعاـ.رنكع  الوانم:المحكر 
 الطعاـ. إلىحاجة اانعاف  الوالث:المحكر 
 الطعاـ.عراؼ تم لدـ اا الرابر:المحكر 
 -الطعاـ: مصادر  االوًؿ:المحور 

  كترلم.أ لم  م دراف:للطعاـ  
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ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  چ  ٹ ٹأما اق لم تفك اقرض    

.أادت  36 چۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ې  ې  ې  ې  ى   ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  
تاؿ مجاهد:  تلدنظر  كالحدكاف اقكؿ لإلنعاف هذ  اآلدة الاردمة أف اقرض هم م در الطعاـ 

إلم مأال  كمشرب . أنزؿ اهلل لز كجؿ الغدث مف العما  إنزاو ن ك ب   طعام (اانعاف إلم 
للدفا  با ن وـ ترؽ اقرض بكاعطة المطر ت دلفا بالنبات تأنبت تدفا حبا ن كهك اؿ ما أ رجر  

كأبا ذلؾ.اقرض مف الحبكب االحنطة كالشعدر كغدر  ال اافة ما دأال  الناس مف  (: كتاافة ن
اآلردة رلؾ الحقدقة  . كتد أادت اآلدة37أال  البفالـ مف العشب كالنباتومار اقشجار كاقب ما ر

. 38چڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  چ : حقدقة الم در اقكؿ أدضا  أم
مأاكؿ كالمشركب كما ب  إ الح : الذار القرآف الاردـ أمكرا ن والوةدلدؿ الرزؽ كب  البقا  ك 

المأاكؿ كررب  ررردبا ن تذار المأاكؿ أكو ن قن  هك الغذا  وـ المشركب قن  ب  اوعرمرار  وـ النار 
الرم بفا اا الح  كذار مف اؿ نكع ما هك اق ؿ تذار مف المأاكؿ الحب تتن  هك اق ؿ 

  بفا إ الح أاور اقغذدة نار قنكمف المشركب الما  قن  هك اق ؿ كذار مف الم لحات ال
لقا  البذر لزرع مف اراب اقرض  شقفا كحروفا. كذار الحرث قن  هك مقدمات اكألمفا ( كا 

ال .39ات كاعرغالظ  كاعركال  للى العاؽكعقم المبذكر كالزرع هك آ ر الحرث مف  ركج النب ق

الى  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  چ هللا تع

  أ رجبعطفا بعطا ن مفدأ ن لنبات اقتكات كهذا هك الذم بدن  تكل  رعالى  أل:. 40چھ   ھ  
كذلؾ قف هذا اوعرعداد و دح ؿ لألرض إو بعد كجكد العما  تتف  كمرلاها(منفا ما ها 

 أ رج  41كالحدكانات.عادف كالنبارات اقرض ااقـ كالعما  ااقب كما لـ دح ال لـ رركلد الم
تجر اهلل ربارؾ كرعالى لدكف اقرض كأجرم منفا البحار كاقنفار  أم: كمرلاها(ا ها م منفا

لرحم بفا اقرض بعد مكرفا بما دأال  الناس كاقنعاـ كالمرلى جمدر ما د رج مف اقرض مف 
ومار اقشجار كأكراتفا كاقلشاب كالحطب كمناتعفا مف نار و كدكا  و كغدر ذلؾ م درها اق لم 

كهذاف م در  كالحدكاف(ما الم در ال رلم الذم دجد تد  اانعاف طعام  تفك  النبات أ اقرض.
غذاؤ  مف اقرض تاقرض رر دع بعبب المطر كر رج النبات  تالنبات طعامفما اقرض أدضا ن 

                                                           
 ( 35 – 24سورة  عبس اآليات )  36

 59/ 55الطبري ، جامع البيان ،  37

 (64—63سورة الواقعة اآليتان  ) 38

 55/580الفخر الرازي  39

 (33—30سورة النازعات اآليات ) 40

 56/48الفخر الرازي ، التفسير ، 41
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ڄ   ڄ  ڄڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  ٹ ٹچ . كقنعاماـ( لاـ  ن  مرالاطعاـ الحدكاف 

طف اقرض تاانعاف دأ ذ طعام  مف النبات كالحدكاف لاف ما مما د رج مف با أم:. 42َّچچ  
دأ ذ  مف النبات أاور كأتدد كتد وبت جلدا ن أف البركردنات المكجكدة تم النبات أتدد لإلنعاف مف 
البركردنات الحدكاندة. كتد وبت تم القرآف الاردـ أف اال ن مف النبات كالحدكاف د رل اف تم 

كغدر ذلؾ مف او رالتات أجناعفما لكنا ن كشاال ن  ڑ  ڑ  ک  ک          ک   ٹ ٹچ كحجما ن

ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   

ۀہ   ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ﮲  ﮳  ﮴﮵  ﮶ ﮷   

﮼    ﮽  ﮾  ﮿  ﯀  ﯁                  ﮸  ﮹   ﮺  ﮻ 

ٺ  ٺ  ٺ  ٹ ٹچ  43 چ    ڭ  ڭ                  

 .44 چٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  

إف دد القدرة الرم بعطت اقرض كدحرفا كح ظت ركازنفا بالجباؿ الراعدات كأرعلت الما  إلم   
 اقرض كأحدرفا ب  اقرض بعد مكرفا أكدلت تم هذا النبات عرا ن مف اقعرار حدث جعل 
م رل ا ن تم أشاال  كأطكال  ك طعكم   كغدر ذلؾ كنجد من  القالـ كالمرعلؽ كالزاحؼ كنجد من  

  كمر هذ  او رالتات الفا نجد المنبت كاحد لق در كاذا ذا الطعـ الحلك كالمرالطكدؿ الباعؽ كا
 كدد القدرة كاحدة كتانكف الحداة كاحد كهك إ راج الحم مف المدت.

ڀ  ٺ  ٺ          ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ  ٿ  ٹ      ٹ  ٹ ٹچ دع تم لالـ الحدكاف أدضان كنجد هذا العر مك   

 45چٹ  ٹ  ڤ   ڤ    ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ       ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ   ڃ    چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  
. تقد ترر القرآف الاردـ أف مملاة الحدكاف تدفا أنكاع شرم منفا ما دمشم للم بطن  االزكاحؼ 

كاذلؾ ترر القرآف ’ للم رجلدف ااانعاف كمنفا ما دمشم للم أربر ااقنعاـ  كمنفا ما دمشم
ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹٹ  ٹ  ٹ ٹ چالاردـ أف اقهداؼ الرم  لؽ مف أجلفا الحدكاف مرعددة 

.  مف رلؾ اآلدردف دربدف لنا أهـ 46َّ چڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ
 كهم:أهداؼ  لؽ الحدكاف 

 (.مشرب لإلنعاف   كمنفا رأالكف (    نعقداـ مما تم بطكن  م در للمأاؿ كال -

                                                           
 (54سورة طه اآلية ) 42

 (5سورة الحج اآلية ) 43

 (53سورة طه اآلية ) 44

 (45سورة النور اآلية ) 45

 (66سورة النحل اآلية ) 46
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 اوعر داـ تم العمؿ .  كرحمؿ أوقالاـ (. -
- .)  الرقدة    كجعؿ لاـ مف جلكد اقنعاـ بدكرا ن

 كغدر ذلؾ مف اقغراض .
 -المحور الثاني : تنوع الطعاـ : 

م  ك  ار    ربادنت المنابت كمما ترر  القرآف الاردـ أف الطعاـ درنكع كد رلؼ تم أشاال  كطع  
ں  ں      ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ٹ ٹ چ  أـ و  

. من   47َّا چھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ     ۓ  ﮲﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷  ﮸  ﮹  ﮺   
حدة ما هك لكد كاحد كمن  ما هك لكداف أك أاور تم أ ؿ كاحد كال  دعقم بما  كاحد كالرربة كا

 .48عـككلاف الومار م رل ات الط

تاؿ رعالم :   كجنات مف ألناب كالزدركف كالرماف مشربفا ن كغدر مرشاب  (   كهذا نكع  ه آ ر   
مف الربادف   أم : هذا النبات ال  ب  الل  كعالور  مشرب  كغدر مشرب    مشربفا ن كرت    

 . 49تم ال لؽ م رل ا ن تم الطعـ م رل ا ومر    كجالز أف داكف مشربفا ن 
لقرآف الاردـ تم هذ  اآلدة الاردمة كغدرها أنكالا ن مف الومار ر رلؼ تم طعمفا   كتد ذار ا

 تالعنب ك الرماف  حلكاف الطعـ  أما الزدركف تمر الطعـ كلاف منبرفما كاحد .
كالععؿ الذم دعربر طعاـ كدكا  د رلؼ ألكان  نعبة و رالؼ كاورة م ادر غذا  النحؿ   وـ   

  -كدماف ح ر ألكان  تم اآلرم :الم مف اؿ الومرات (   
 أبدض مالم .
 أبدض نا ر .
 أبدض غامؽ .
 50لنبرم تار  .

مما عردت لبعض اآلدات الاردمات دربدف أف طعاـ اانعاف د رلؼ كدرنكع تم الشجرة الكاحدة   
.  اما د رلؼ با رالؼ اقشجار أدضا ن

 المحور الثالث : حاجة اإلنساف إلي الطعاـ : _
للم ظفر اقرض أحد ه دعرغنم لف الطعاـ الذم ب  حدار  كتكاـ لدش  لذا أمر لدس انعاف   

يَا أَيَُّها الَِّذيَه آَمنُىا ُكلُىا ِمه طَيِّبَاِت َما  چالقرآف الاردـ اانعاف أف درحرم مف طدبات الرزؽ 

                                                           
 (4سورة الرعد اآلية ) 47

 72، ص  52، الجزء  5سيد قطب ، ظالل القرآن ، المجلد  48

 294ص  7، الجزء  5الطبري ، الجامع ، المجلد  49

 .352 د . لؤي عبد الكريم الناجي ،تربية النحل ،ص 50
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ِ إِن ُكنتُْم إِيَّاهُ  لباد  المؤمندف باقاؿ . دقكؿ 51چ 172) تَْعبُُدونَ َرَسْقنَاُكْم َواْشُكُزوا ّلِِلَّ رعالم آمرا ن
مف طدبات ما رزتفـ كدكالك  شارا ن للم ذلؾ إف اانكا لبدد  كاقاؿ مف الحالؿ عبب لرقبؿ 
الدلا  كالعبادة اما أف اقاؿ مف الحراـ دمنر تبكلفما   كاما أف اهلل  إمرف للى لباد  المؤمندف 

للدفـ مف ذلؾ إو المدرة كنظالرها مف  بالرزؽ الطدب كأرشدهـ إلم الحالؿ ذار أن  لـ دحـر
  كرد تم الحددث الشردؼ :  الحالؿ ما ا القرآف الاردـ تم آدات أي رداتالمحرمات الرم لده

كلما أحؿ  52.ل ا لن  أحؿ اهلل تم اراب  كالحراـ ما حـر اهلل تم اراب  كما عات لن  تفك مما
ٹ ٹ چ    قاؿ منفا للم المعرادف ااهلل الطدبات كأمر باقاؿ منفا  حـر ال بالث كنفم ل

ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  

ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  

ک  ک  ک            کگ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ   ڱ    ڱ  ڱڱ  ں  

 53 چں  ڻ  ڻ  

كاؿ ما حـر اهلل  كالددف   اؿ ما أحؿ اهلل تفك طدب ي ناتر تم البدف  العلما :تاؿ بعض  
تفك  بدث ضار تم البدف كالددف ( . إف اهلل رعالم حـر المدرة كالدـ كالمن نقة كالمكتكذة 
كالمررددة كالنطدحة .أما المدرة  تقد وبت للمدا ن أف جعـ المدرة دحربس تد  الدـ باؿ ركاعب  

جعـ المدرة دارعب كعمكم  كتد در لؿ الدـ جمدر اقنعجة اللحمدة كرعمؿ العمكـ لملفا تدبدأ 
اللكف الدااف كرركتؼ الدكرة الدمكدة دكف أف دعدؿ كلك القلدؿ من  إلم  ارج الجعـ كبذلؾ ر ب  

ـ الرم ر رؾ بجعـ أاؿ المدرة الفا بؤرة تاعدة لألمراض ال طدرة كمجمعان للماداركبات كالجراود
 54.المدرة

  

ت العلـ أف الدما  أكدلفا اهلل رعالم لحـك كأما الدـ تتف اهلل رعالم حاـ للد  بالنجاعة  كلقد أوب
 .أ ل  اقكعاط لنمك شرم الجراودـ الحدكانات رحمؿ مف الجراودـ كالمضار الاودر كالدـ

  كالمكتكذة  كهم ب ال نؽ كهك حبس الن س حرم المكتكأما المن نقة تفم الرم رمكت بعب  
  مف عقكط مف مااف مرر رالحدكاف الذم دضرب ضربا ن حرم المكت   كالمررددة ما مات 

كالنطدحة ما مات بعبب النط  مف حدكاف آ ر . تفذ  الفا مف جنس المدرة ر عد لحكمفا لرلؼ 
                                                           

 (172عكرة البقرة اآلدة   51
  كالحااـ تم  4/192  كالررمذم تم اراب اللباس 2/1117  باب أاؿ الجبف كالعمف ركا  ابف ماجة تم اراب اقطعمة 52

  3/430  كابف لدم تم الاامؿ  4/115المعردرؾ 
 ( .157عكرة .اقلراؼ اآلدة   53
 .265م ، ص ، اإلعجاز العلمي في اإلسالمحمد كامل عبد الصمد 54
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أنعجرفا كاحركالفا للم الاودر مف المكاد العامة نردجة احرقاف الدـ تدفا كما دربر ذلؾ مف رااور 
 الجراودـ بفا.

تم اق ؿ معناها  المذااة تالذااةلحدكاف لذا اعرونم الشرع الحندؼ مف رلؾ اللحكـ لحـ ا  
 55.الرطدب

 
 -المحور الرابع : النهي عف اإلسراؼ في الطعاـ :

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ     پ  پ  ڀ   ڀ    ڀڀ  ٺ      ٺ  ٺ  ٺ    ٹ ٹ چ   

. كهذ  مف اقكامر الرباندة ل ال  اانعاف حدث رؤاد هذ  اآلدة الحامة الرم رقكؿ  56 چٿ  
كشر اقمراض  آدة.جمر اهلل الطب تم ن ؼ  العلؼ:مف العالج  تاؿ بعض  الكتادة  در

أمراض الباطندة تتف ااعراؼ تم اقاؿ كالشرب مجلبة لاودر مف أمراض الباطندة لذا اانت 
  ما  كالعالـ:تاؿ للد  ال الة  بالحالؿ الركجدفات النبكدة بالحذر مف المبالغة تم اقاؿ كلك 

مف بطن  حعب ابف آدـ لقدمات دقمف  لب  تتف ااف تالالن و محالة تولث ي مأل آدمم كلا ن شران 
  57.طعاـ كولث شراب كولث لن ع  (

إف اهلل لـ دحـر للى اانعاف أاؿ الطعاـ إف ااف حالون طدبان بؿ نفى لف ااعراؼ  
چ ٹ ٹمن    كذلؾ لما درررب للى اانعاف مف الضرر كالفالؾ   تفالؾ الن س حراـه شرلان 

تاؿ ابف لباس رضم  58َّچڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ     ۀ  ہ  ہ      ہہ   ھھ  ھ    ھ  ے    ے  ۓ  
اهلل لنفما : أحؿ اهلل اقاؿ كالشرب ما لـ داف عر تان أك م دلة   تاؿ مجاهد : أمرهـ أف دأالكا 

 59.عراؼو رأالكا حرامان ذلؾ اامما رزتفـ اهلل   كتاؿ لبد الرحمف بف زدد :   كو رعرتكا ( ك 
مما ذارنا درض  أف ااعراؼ إما الرعدم إلم الحراـ أك المبالغة تم اقاؿ مف الحالؿ  

زالدان لف حاجة الجعـ .تقد أوبرت الدراعات العلمدة أننا و نحراج إلى اؿ الامدة الرم نأالفا بؿ 
مكاد الغالدة إف الغذا  ال حم و دعرمد للى نكعو معدفو مف ال نحراج إلى طعاـو مركازفو كمرنكع.

أك للى مجمكلةو محددة مف هذ  المكاد بؿ دعرمد للى الركازف تدما دد ؿ تم جكؼ اانعاف مف 
 أطعمة. 

                                                           

 3/190العدد عابؽ   تق  العنة  55
 (31عكرة اقلراؼ اآلدة   56
 4/177  كالنعالم تم العنف  4/509الررمذم  57
 ( 195عكرة البقرة اآلدة   58
 (4/177ابف اودر ر عدر القرآف العظدـ   59
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إف الرغذدة العلدمة رحرـ الرنكدر   تمف اقغذدة ما رمد جعـ اانعاف بالطاتة موؿ اقغذدة الغندة 
دة الغندة بالبركردنات كاقمالح   بالنشكدات كالعاردات كالدهندات   كأ رل لبنا  الجعـ موؿ اقغذ

 كأ رل لكتادة الجعـ مف اقمراض موؿ ال ادرمنات .
إف آدة  الكا كاشربكا كو رعرتكا( رعد مف أعس للـ الرغذدة حدث أنفا إرشاده إلى الطردؽ الذم 
دحمم اانعاف شر اا ابة بأمراض الجفاز الفضمم الرم رنشأ بعبب ااعراؼ .إف ااعراؼ و 

ضرر  للى البدف تقط بؿ هك معكؽه كمعطؿه لاودرو مف الم ال    كرد لف بعض  دنح ر
 المشاد  أنفـ اانكا دقكلكف لرالمدذهـ : و رأالكا اودران تررتدكا اودران تررحعركا اودران .

 :ثالثًا : المسكف
تد  تكامة لما  لؽ اهلل رعالى آدـ كحكا  للدفما العالـ أمرهما بالعاف  أم: مااف اوعرقرار حدث 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ٹ ٹچ حداة اانعاف مف اؿ النكاحم  

ڀ  ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ   ڦ  

. أباح اهلل آلدـ للد  العالـ العاف تم الجنة  60 چڦ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   
قد أمر  رعالى بالعاف تبؿ اقاؿ قف اقاؿ كاقاؿ منفا ما شا  رغدان أم هندلان كاععان طدبان . ت

بعد عاكف الن س كالبدف كاطملنانفما   تمضطرب الن س كالبدف و دشرفم الطعاـ   لذا ربط 
ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٹ ٹ  چ القرآف الاردـ بدف الطمأندنة كااطعاـ تم تكل  رعالى: 

ف كالطمأندنة كهك مف . تالبدت مأكل اؿ حمو دأككف إلد  للراحة كالعاك  61چٿ  ٿ  ٿ  ٿ   
 چٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ٹ ٹ چ نعـ اهلل لز كجؿ   

هذا رفاـه تدران   أمرهـ اهلل بأف درجعكا بما اانكا تد  مف النعـ كالعركر كالعدش المعااف  62
الطبدة. كتد للمت النملة هذ  الحشرة بأف اقماف إنما داكف دا ؿ البدت تفك ح فه مندره مف 

جب  چ  دو  تاؿ رعالى م بران لف النمؿلدا  اللذدف دكدكف االردا  كالدمار بق دو أـ بغدر تاق

أم  اتت للى النمؿ أف رحطمفـ الحدكانات  63 چحب  خب  مب  ىب  يب  جت  حت  خت   
 بحكاترها تأمررفـ بالد كؿ إلى معاانفـ. 

تم البدت حرى  كلما ااف أمر العاف مفمان أمر اهلل رعالى الذم طلؽ زكجر  أف دعانفا 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ     پ  پ     ڀڀ  ڀ  ڀ            ٺ  ٹ ٹچ  رنقضم لدرفا

                                                           

 ( 25عكرة البقرة اآلدة   60
 ( 4عكرة تردش اآلدة   61
 ( 13عكرة اانبدا  اآلدة   62

 ( 18عكرة النمؿ اآلدة   63
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ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ    ڦ  ڄ  

ف لـ رجد إو جنب بدرؾ تأعانفا تد . 64 چڄ  ڄ  ڄ    أم لنداـ كمف ععراـ   تاؿ ترادة : كا 
اف بالعاف لفذ  المفمات ألد لفـ ما دأككف إلد  تم كاما أف اهلل رعالى أمر اانع 

ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ   ۉ   ۉ    ې  ې  ې    ې  ٹ ٹ چ اآل رة اؿه ما دناعب  بما تدر اهلل ل    

تالمعاف تم  65َّ چى    ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ    ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ     ېئ  
الحداة الدندا   أم : مرد كلاند كآور مف دعان    تمف راآل رة داكف للى حعب ما ااف للد  

تدمفا للى أمر ددن  كآ رر  تتف م در  كمعان  الجحدـ   كأما مف  اؼ اهلل كأبعد ن ع  لف 
 هكاها تتف منقلب  أم : معان  إلى الجنة كالنعدـ الدالـ.

 
 رابعًا : الممبس

س كهم مف نعـ كهك ما دعرر ب  اانعاف لكرر  لف اآل ردف  تاوعررار غردزةه تم الن  
اهلل لز كجؿ للى البشر حدث أارمفـ كمدزهـ لف الطبدعة الحدكاندة  تاللباس دعرر اانعاف اما 

 .أف الظالـ دعرر اقشدا  باللدؿ
ۀ  ہ  ہ  ہ  ٹ ٹ چ كتد أكدع اهلل هذ  الغردزة منذ ال لدقة اقكلى    

﮵     ما أم إناش ت لاؿ منف 66چہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴ 
لكرة اآل ر كجعؿ اؿ منفما دعررر لف اآل ر   تاؿ ابف لباس رضم اهلل لنفما : كط قا 

تالوكب دعرر لكرة اانعاف اما أف كرؽ الردف  67.للدفما ف كرتة الجنة افدلة الوكبد   اف 
 عرر لكررفما تالبشردة لرتت عرر العكرة منذ القدـ.
هذا لكرة هذ  كو هذ  لكرة تركجفما و درل  تاؿ كهب بف منب  ااف لباس آدـ كحكا  نكران للى

 68.هذا
إف عرر العكرة مف أهـ اقمكر الرم رح ظ شرؼ كارامة اانعاف  بؿ إف أهـ العبادات و 
رقبؿ إو بعرر العكرة. إذف إف اللباس مف نعـ اهلل الرم امرف اهلل بفا للى اانعاف تتف اهلل رعالى 

  الحر كالبرد كغدر   كلاف  لؽ جعـ اانعاف مجردان مف  لؽ للحدكاف شعر كللطدر ردش درقكف ب
هذ  الشعكر كالردش تقدض ل  اللباس الذم هك عرر لبدن  كزدنةه ل    أنزل  اهلل ل  كللم   نعر . 

                                                           

 (6عكرة الطالؽ اآلدة   64
 (41 -37عكرة النازلات اآلدات   65
 121عكرة ط  اآلدة  66
 .5/330ابف اودر  67
 .3/442المرجر ن ع   68
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كاما أف اهلل رعالى تضؿ بتنزاؿ اللباس أربر  69َّ چۇئ  ۇئ     ۆئ  ۆئ  ۈئ    ۈئ   ٹ ٹ چ 
عاف اد دة ال نر كالنعدج كزرالة المكاد الرم د نر منفا ذلؾ مزددان مف الر ضؿ كذلؾ برعلدـ اان

 اللباس.

كو بد  حدها إف مف شار هذ  النعـ و درعدل اانعاف تدفا حدكد اهلل رعالى الرم 
لإلنعاف أف دأ ذ هذا اقمر بحق  كأف دضع  تم محل .إف الشارع جعؿ لاؿ مف المرأة كالرجؿ 

كش  در . كمف شار النعمة أف دقر د المعلـ تم اؿ  لباعان دناعب  كدمدز  كدح ظ ل  ارامر 
شم  حرى تم ملبع   تاؿ ابف لباس رضم اهلل لنفما :   اؿ ما شلت كالبس ما شلت ما 
عباؿ اازار مف اقمكر الرم نفى لنفا الرعكؿ  لى اهلل للد  كعلـ  أ طأرؾ عرؼه كم دلة(. كا 

 كتم ذلؾ رحقدؽ لألمكر الرعبددة كاوتر اددة أدضان.
ٻ   ٹ ٹ چ  ٹٱٹٱُّٱإف الق د مف اللباس لدس الرباهم كالر ا ر بؿ هك زدنة المعلـ كلنكان   

لف ابف لباس  70 چٻ  ٻ  ٻ  پ  پ     پ  پ  ڀ   ڀ    ڀڀ  ٺ        ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  
رضم اهلل لنفما تاؿ : ااف رجاؿ دطكتكف بالبدت لراة تأمرهـ اهلل بالزدنة   كالزدنة اللباس كهك 

م العكأة   تأمركا أف دأ ذكا زدنرفـ لند اؿ معجد .إذف إف الق د هك عرر العكرة ما دكار 
كالرجمؿ مف غدر رابر كم دلة   تاؿ  لى اهلل للد  كعلـ :   الكا كاشربكا كالبعكا كر دتكا تم 

إف الرجمؿ كتؽ  71حب أف درل أور نعمر  للى لبد (غدر م دلة كو عرؼ   تتف اهلل رعالى د
ٿ  ٹ ٹ  چ عربر مف اقمكر الرعبددة كو دجكز قحد أف دنار ذلؾ للى المعلـ   حدكد الشرع د

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃڃ  

 الوداب.كمف الرزؽ  72 چچ    چ  چ    چ     ڇ  ڇ  

 -سبؿ تحقيؽ أساسيات اإلقتصاد اإلسالمي :
دزردف هما الماؿ كالعمؿ  تتذا أراد المعلـ أف دكتر إف ااتر اد ااعالمم دقـك للى را

لن ع  رلؾ اقعاعدات تال بد ل  مف الماؿ كالعمؿ. تااعالـ أمر بؿ أكجب للى المعلـ أف دعدف 
ن ع  بن ع   كتد رحدث القرآف الاردـ اودران لف هاردف الرادزردف كأعفب تدفما قهمدرفما تم نظر 

 ااعالـ.
  الماؿ األولى:الركيزة 

                                                           

 (.26عكرة اقلراؼ   69
 .(.31عكرة اقلراؼ   70
 أف داكف مما دنر ر ب  71
 (..32عكرة اقلراؼ   72
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كهك اؿ ما دحكز  اانعاف لدنان ااف أك من عة   كتد حرص ااعالـ لف غدر  مف 
اقنظمة تم نظام  ااتر ادم للى الركازف كالعدؿ   كحدد القكالد لرحددد كمعرتة الماؿ الشرلم 
ن ات  اما    اما رعـ الطردؽ للك كؿ إلد    وـ كضر المبادئ الا دلة لاد دة رملا  كرنمدر  كا 

 -لدة   الص هم :كضر ل  
 -لآلرم:إف الماؿ مفـه تم رحدؽ الددف كالدندا كذلؾ 

 كاق ركدة./ الماؿ ل ب الحداة تفك كعدلة لرحقدؽ الم ال  الدندكدة 1
 كغدرها./ الماؿ راكف ب  اقعرة مف زكاج كن ق  كرنشلة 2
 كغدر ./ الماؿ دد ؿ تم الح اظ للى الن س مف لالج 3
 بالماؿ.ـ إو / بعض أرااف الددف و در4

 -حالردف:لذا نجد أف القرآف الاردـ لـ دذـ الماؿ إو تم 
ڦ  ڄ   ڄ  ڄ    ڄ  ڃ  ڃ  ڃ    چ / اونحراؼ تم الر رؼ لقكل  رعالى 1

ڃ   چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  

 73َّ چڎ     ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  

 / أف دعربر اانعاف الماؿ غادة.2
 العمؿ  الثانية:الركيزة 

كمفما داف مف شم و تدظؿ  الرزؽ دعربر العمؿ الم در الطبدعم لإلنعاف تم اعب 
عب اقمكاؿ كالوركات العمؿ الطدب المشركع باؿ أنكال  مف رجارة أك غدرها هك الباب اقكؿ لا

 74.لاؿ اقمـ
كب كالعمؿ الدؤ  الرزؽ أمر اهلل رعالى المؤمندف رعالى المؤمندف بالادح كالععم تم عبدؿ 

مف أجؿ ذلؾ طمعان تم تضؿ اهلل لز كجؿ   تالادح كاجبه تم عبدؿ الرع ؼ كاوعرغنا  لما تم 
أددم الناس  تقد ااف  لى اهلل للد  كعلـ دحث المعلمدف للى العمؿ باؿ الكعالؿ كااف دنفى 
لف اولرماد للى اآل ردف.إف الععم مف أجؿ الرزؽ ل  تدمةه لظدمةه كماانة العمؿ عامدة تم 

 -اعالـ   حدث رظفر ماانر  تم اآلرم :ا
ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ٹ ٹ چ / الربر ااعالـ العمؿ لباد  هلل لز كجؿ   1

 75 چڑ  

                                                           

 (.34عكرة الركبة اآلدة   73
 . 103د زاردا بشدر إماـ   جكانب مف النظردة اوتر اددة تم ااعالـ   ص أ. 74
 (.7عكرة الزلزلة اآلدة   75
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مف  / الربر ااعالـ العمؿ تم مقاـ الا ارات.تاؿ  لى اهلل للد  كعلـ :   مف أمعى ااون 2
 76.لمؿ دد  أمعى مغ كران ل  ((

 اانة الجفاد. / ماانة العمؿ تم ااعالـ رعدؿ م3
 -الدعوة لمعمؿ والنهي عف التسوؿ :

كهذ  مف هدم النبم  لى اهلل للد  كعلـ   تالعمؿ شرؼه كالرعكؿ ذلةه. تابؿ رعكؿ اهلل 
  لى اهلل للد  كعلـ  حابدان ك اتح  كتد  شنت دد  مف اورة العمؿ   تقاؿ :

لـ ررعكؿ؟ تاؿ : لدس لندم  هذ  دده دحبفا اهلل  كرأل رجالن آ ر درعكؿ أماـ المعجد تعأل  
شم ه. إو إدافه آاؿ تدفا ككعادةه أناـ تدفا تأمر  أف دبدعفما بددناردف دشررم بأحدهما طعامان 
كباآل ر تأعان دحرطب ب  تان ل  حال . كمف أجؿ الاد كالععم مف أجؿ الرزؽ جعؿ اهلل رعالى 

رآف الاردـ إلى العمؿ بعد إنقضا  آدة النفار مب رةن لدععى الناس تم طلب أرزاتفـ  بؿ دلا الق
ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ      ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ       ڄ  ٹ ٹ چ ال الة 

تالمؤمف و دفمؿ الدندا مف أجؿ اآل رة كو اآل رة مف أجؿ الدندا  بؿ كو بد  77چڃ   ڃ  
اـ مف الركتدؽ بدف هذ  كهذ   كتد كردلف لمر بف ال طاب رضم اهلل لن  أن  تاؿ: " لدس  در 

 ررؾ الدندا لآل رة كلآل رة للدندا كلاف  دراـ مف أ ذ مف هذا كهذا.

تالبد مف أجؿ العمؿ إلداد الن س كرفدلرفا رفدلةن ااملةن لمكاجفة مشاؽ العمؿ تلاؿ لمؿ  
 -مشات    تدجب أف رركتر ال  ات اآلردة :

 / تكة الجعـ بحدث ررناعب مر العمؿ.1
 / أف داكف العامؿ موقؼ ال ار.2
 / أف داكف تادران للى الاعب.3
 / أف داكف  حد  الندة.  4
 / الحرص للى العمؿ.5
 / أف داكف منظمان تم شلكن .6
 / أف داكف ناتعان لغدر .7
 
 
 

                                                           

 ركا  الطبرانم تم اقكعط   76
 (10عكرة الجمعة اآلدة   77
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 -كفالة العمؿ في اإلسالـ :
دقكـ المجرمر ااعالمم تم أعاع  للى البر كالرقكل بدف اقتراد   كو شؾ أف م ال  

اجدارفـ الضركردة كلند العجز داكف ذلؾ مف معلكلدة الدكلة  لذا كضر العباد تم الدندا عد ح
 ااعالـ رعلدمات كرنظدمات رقكـ بفا الدكلة تدامان بكاجبفا   كهذ  الرنظدمات هم:

  العمؿ./ رفدلة ترص العمؿ لألتراد حاؿ لجزهـ لف 1
 / إلداد المشاردر المنرجة لألتراد .2
 العمؿ.ا للى إدجاد / من  تركض لألتراد دعرعدنكف بف3
 / من  العامؿ اقجر المناعب .4
 / من  اقجر المعاشم بعد إحالر  للمعاش.5

تبالعمؿ كالماؿ دعرطدر اانعاف أف دكتر لن ع  المأاؿ كالمشرب كالملبس كالمعاف   لند 
 ذلؾ تد كتر لن ع  كقهل  العدش الاردـ كالشرؼ الرتدر.

 -الخاتمة : 
 الدندا كاآل رة( مف أهـ اقمكر الرم رناكلرفا اآلدات القرآندة كأف رحقدؽ  إف رحقدؽ م ال  الداردف

ى  ى     ائ  ائ  ەئ     ەئوئ  ٹ ٹ  چ الم ال  الدندكدة مقررنة مر الم ال  اق ركدة 

وئ  ۇئ    ۇئ  ۆئ  ۆئۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ  ىئىئ   ىئ  ی  ی  ی  یجئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹٹ ٹ  چ  ٧٧الق ص:  چجب  حب   

لك: چڦڦ  ڦ  ڄ    ڄ   م  ٥١ ال

ف أف دععى تم رحقدق  إف القرآف الاردـ لـ  دغ ؿ كلـ دفمؿ اقمر الدندكم بؿ أكجب للى اانعا  
كلاف كتؽ حدكد الشرع لذا نجد أف اؿ اقمكر المشركلة لرحقدؽ رلؾ الم ال  بدنفا الشرع موؿ 

 در الشرلدة بدنفا أدضان موؿ الربا كالعرتة كبدر الغرر.البدر كالعقكد اق رل   كأف اؿ اقمكر غ

إف ال ركج لطلب الرزؽ و درناتم مر الركاؿ للى اهلل  رعالى بؿ هك مف  مدـ كركح الركاؿ   
حدث د رج اانعاف كتلب  ملم ه بالدقدف بأف اهلل هك الرزاؽ ذك القكة المردف كأف و حكؿ ل  كو تكة 

و تال . تاؿ  لى اهلل للد  تم هذا الاعب إو باهلل ر دجد  كا  عالى   تما ارب  اهلل ل  مف رزؽ و
كعلـ: " لك ركالرـ للى اهلل حؽ ركال  لرزتاـ اما درزؽ الطدر رغدك  ما ان كرركح بطانان ". 

 كتاؿ :" إف ركح القدس ن ث تم ركلم أن  لف رمكت ن سه حرى رعرامؿ رزتفا كأجلفا". 
 -النتائج : 

 : _إلى اآلرم لكرتة البحودة رك ؿ الباحثمف  الؿ هذ  ا  
 / القرآف الاردـ لـ دفمؿ اقمكر اق ركدة بؿ ذارها بقدر و كاؼ .1
 / مف كاجب المعلـ أف دععم بن ع  بقدر المعرطاع إلى رحقدؽ مقكمات حدار  اوتر اددة.2
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اقبكاب / دجب للى المعلـ أف دطرؽ اقبكاب المشركلة لرحقدؽ م الح  الدندكدة كدرجنب 3
 غدر المشركلة .

 / إف اتر اد الدكؿ إنما دركتؼ للى ععى اقتراد ادجاد م ادر د لفـ.4
 --التوصيات :

  ./ للى للما  المعلمدف نشر الكلم بدف الناس كرب درهـ الطرؽ المشركلة للاعب الحالؿ1
نا  / رألدؼ بعض الاردبات لعدرة بعض الش  دات مف العلؼ ال ال  الذدف اعرطالكا ب2

 الحالؿ.حدارفـ اوتر اددة مف العدـ لف طردؽ الاعب 
/ مف كاجب الدكؿ ااعالمدة رفدلة ترص العمؿ للناس عدان لمناتذ الاعب الحراـ اما ااف 3

ل  بع  بدرهمدف اؿ   ارمان تقاؿ لى اهلل للد  كعلـ د عؿ ذلؾ حدث جا   عالؿ دعرنجد تألطا  
 ت عؿ العالؿ تا ن ل  حال .  كاحرطب بأحدهما كاشرر باآل ر تأعان 

 --المراجع :
 الاردـ./ القرآف 1
  3جـ الم فرس قل اظ القرآف الاردـ  محمد تؤاد لبد الباتم  دار الحددث القاهرة  ط / المع2

1991. 
 .ق 1405  القاهرة    دار العالـ1/ اقعاس تم الر عدر  ععدد حكل  ط3
  1993  1413 دا   دار الحددث القاهرة  / ر عدر القرآف العظدـ  لماد الددف أبك ال4
 . 1981   1401/ الر عدر الابدر   ال  ر الرازم   دار ال ار   بدركت   5
/ الجامر قحااـ القرآف   محمد بف أحمد بف أبم بار القرطبم   دار الشعب   القاهرة . رحقدؽ 6

 أحمد لبد الحلدـ البرذكنم .
 .1992  1402الشركؽ  القاهرة     دار1/ ظالؿ القرآف  العدد تطب  ط7
 / تر  القددر  محمد بف للم بف محمد الشكاانم  لالـ الارب  بدركت.8
 /  حد  الب ارم  محمد بف إعمالدؿ الب ارم  دار بف اودر  بدركت.9

/  حد  معلـ   معلـ بف الحجاج الندعابكرم   دار إحدا  الرراث العربم   بدركت   رحقدؽ 10
 باتم .محمد تؤاد لبد ال

 / عنف ابف ماجة.11
 / عنف أبم داككد.12
 / المعند   ااماـ أحمد بف حنبؿ   مؤععة ترطبة   م ر.13
 .آف كالعنة  د. لبد اهلل بف م ل / االجاز العلمم تم القر 14
 / االجاز العلمم تم ااعالـ  محمد اامؿ لبد ال مد.15
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كتدعكر زاردا بشدر إماـ  ال رطكـ  / جكانب مف النظردة اوتر اددة تم ااعالمدة  بر 16
 ـ.2006
   محمد لبد الغنم ال قم./  كاطر للمدة بدف العلـ كالددف17
   د. لؤم لبد الاردـ الناجم./ رربدة النحؿ18
   رعالة داركراة .الدة كالكتالدة تم القرآف الاردـ/ ال حة الغذ19 

   أحمد بف دكعؼ الحلبم./ لمدة الح اظ20
 حرة كدادددا./ المكعكلة ال21
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 ف في بناء الوحػػدة الوطػنػية بالسودافالدي أثر

 أكـر بابكر الشريؼ حمد. د

 جامعة دنقال - داريةالعمـو االبكمية االقصاد و مساعد الستاذ األ

  المقدمة:

رعربر إشاالدة بنا  الكحدة الكطندة مف ااشااوت الرم ركاج  العددد مف دكؿ العالـ 
الوالث  كتد أشار بعض الدارعدف إلى لدة لكامؿ رعربر أعاعان لعملدة بنا  الكحدة الكطندة تقد 
راز البعض للى مد الت كحدة اق ؿ  الجنس( اأعاس لبنا  الكحدة الكطندة  اما أشار 
البعض اآل ر إلى لنا ر الرارد  ك الوقاتة ك ال ل دة المشرراة تم اقهداؼ كاآلماؿ اعن ر 

لملدة البنا  القكمم  كرشمؿ هذ  المعرقدات تم اقعاس لن ر الددف  كالددف بم فكم  مفـ تم 
الشامؿ  عماكم  رقلددم( دماف أف دجمر دا ل  أاور مف لن ر مف لنا ر البنا  القكمم 
العال ة  لاف و دعنم هذا رجاهؿ دكر العنا ر اق رل كردا لفا تدما بدنفا كرأودرها للى لن ر 

 ا ب  إدجابان ك علبان تم لملدة البنا  القكمم.الددف كرأوره

رأرم أهمدة الدراعة مف الحكجة إلدفا  إذ أف المجرمر دحراج إلى ر عدرات كاضحة لعالتة 
الددف بالعلطة  كلدـ ركاتر شرح ااتم كربط منطقم بدف لن ر الددف كلملدة بنا  الكحدة  

 الكطندة. 

 مشكمة الدراسة:

تة الددف بالكحدة الكطندة  هؿ دعربر الددف مف العنا ر رامف مشالة الدراعة تم لال
الرم رعفـ إدجابان تم رحقدؽ الكحدة الكطندة أـ  الؼ ذلؾ. كرقكـ الدراعة بركضد  لالتات 
لن ر الددف كالعنا ر اق رل الرم دعربرها دارعك لالتات العلطة مف العنا ر المحققة 

 كالمعدحدة بالربار  دحمؿ أاور مف مرغدر اااعالـ  للكحدة الكطندة  كأ دران دراعة رأودر الددف
  الرالدة:كدماف رل دص مشالة الدراعة تم ااجابة للم اقعلة 

 هؿ دؤور نكع الددانة للم بنا  الكحدة الكطندة . -

 _ هؿ ددلـ ددلـ اانرما  الطال م الكحدة الكطندة. 

 الكحدة الكطندة. _ هؿ دؤور اانرما  لطال ة ددندة للم النشاط العداعم ك

 _ هؿ دؤور ععم الطال ة الددندة للح كؿ للم العلطة  للم بنا  الكحدة الكطندة .
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 فرضية البحث:

رقكـ الدراعة للم إترراض أف هناؾ رأودران إدجابدان لألدداف العماكدة للى بنا  الكحدة  -
 الكطندة.

 منهج البحث: 

ارد  ظاهرة لالتة الددف بالكحدة اعر دـ الباحث المفج الك  م كالرارد م تم رك دؼ ر
 الكطندة ب كرة لامة  كمف وـ دعر دـ تم دراعة الحالة المنفج ااح الم .

 م اهدـ لامة تم دراعة الكحدة الكطندة:

 مفهـو الديف: 

الددف تطرة تم الن س البشردة  كهم الطبدعة الرم  لقفا اهلل تم جمدر البشر الرم أجمر 
أن  لدعت هناؾ جمالة إنعاندة.. ظفرت كلاشت وـ مضت دكف أف للدفا مؤر ك اقدداف  كهم 

ر ار تم مبدأ اانعاف كم در   كتم رعلدؿ ظكاهر الاكف كأحداو   كدكف أف رر ذ لفا تم هذ  
المعالؿ رأدان معدنان  حقان أـ باطالن  دقدنان أك ظنان  ر كر ب  القكة الرم ر ضر لفا هذ  الظكاهر تم 

معنى هذا أف الددف مف حدث النشأة تد  78 در إلد  الاالنات بعد رحكلفاشأنفا  كالمآؿ الذم ر
كيجد بكجكد الرجمعات البشردة  تاادماف بكجكد تكة   دة  رحرؾ الظكاهر الاكندة هك ذلؾ جكهر 
لملدة الددف.. لاف ر رلؼ بعد ذلؾ اقدداف مف حدث ال كاب كال طأ كمف حدث درجة الدقدف 

 تم هذا االرقاد.

" كمعناها Relijarc" مأ كذ مف الالمة الالردندة "Religionلددف باللغة اانجلدزدة "كل ظ ا
"الربط" لـ داف ذلؾ الشم  بالبعدط كو المنطقم  بؿ ااف طال ة معقدة مف اقتاار الرم دنظر بفا 

تم درض  مف ذلؾ الر عدر الل ظم لم ردة الددف أنفا  79الناس إلى الاالنات كاقركاح اآلمر كاال 
اق ؿ رعنم الربط.. كالربط دالمان دحدث بدف شدلدف أك رجزلدف  مف هنا ااف الددف دموؿ الربط 

 أك العالتة بدف اانعاف كالقكة المحدطة ب   كتد تعرها اانعاف بأنفا هم اال .

الددف تم اللغة: ل ظ مشررؾ بدف لدة معانم  تاؿ وعلب: داف الرجؿ إذا أطاع  كداف إذا 
إذا لز  كداف إذا ذؿ  كداف إذا تفر  تفك مف اقضداد  كدطلؽ للى الددف العادة ل ى  كداف 

                                                           

ـ  ص 2000ععدد مراد  المد ؿ تم رارد  اقدداف  بدركت لدف للدراعات كالبحكث اانعاندة كااجرمالدة  الطبعة اقكلى  - 78
"29." 

 ".36الم در العابؽ  ص " - 79
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مما دعنم  عكبة شرحفا كلدـ إمااندة الجمر بدف اقضداد  لذلؾ نرغب تم الكتكؼ  80كالشأف
 للى الم طل  مف أاور مف منحى.

ما هك  دقكؿ "أدكلؼ أرماف": "ااف الشعكر الغردزم بال كؼ كال زع لند الحدكاف مف اؿ 
مجفكؿ عببان دتر اانعاف إلى احرراـ اؿ القكة الرم رؤور تم حدار  دكف أف درعرؼ انففا  كمف 
هذا الشعكر بعدن  نشأت الددانة الرم لـ راف إو االرقاد المعدطر للى ذهف اانعاف مف أف 

كالرهبة معنى هذا أف الداتر اقعاعم للرددف هك ال كؼ  81هناؾ تكل رحدط باانعاف كرؤور تد 
الرم رمأل الاداف اانعانم ال كؼ كال زع مف االنات لفا تكة الرأودر تم حدار  أك ال كؼ كال زع 
مف المجفكؿ الذم دنرظر  م در . كهناؾ داتر آ ر هك داتر أ التم درموؿ تم الرغبة تم 

م رمارس العمك كااررقا  كمف اؿ هذا كذاؾ رطكر م فكـ الددف كشاؿ اال  المعبكد كالطقكس الر
 ارضا  هذا المعبكد" 

المالحظ مف  الؿ م فكـ الددف تم اللغة كاا طالح أن  لالتة بدف طرتدف أحدهما 
دملؾ كعالؿ القكة كل  حؽ الطالة كالعبادة  ما أشب  ذلؾ برعردؼ للـ العداعة بأن  "للـ القكة" إذ 

لات كمنظمات عداعدة  لذلؾ و أن  دشرح العالتة بدف الحااـ كالمحاكـ ممولة هذ  العالتة بدف هد
بد مف أف دردا ؿ الم فكماف مر بعضفما البعض  الددف كالعداعة( كبما أف الددف هك اقتدـ تم 
 رارد  المجرمعات البشردة  إذان هك الذم دؤور للى العملدة العداعدة بم رلؼ معركدارفا كأنماطفا.

 مصطمح الديف في اإلسالـ: 

ا اٍ رىلىؼى الًَّذدفى أيكريكا  رعالى: الددف بمعنى ااعالـ  لقكل  مى ًإفَّ الدّْدفى ًلٍندى اللًَّ  اًاٍعالـي كى
مىٍف دىٍا يٍر ًبآدىاًت اللًَّ  تىًتفَّ اللَّ ى عىرً  ـٍ كى ـي بىٍغدان بىٍدنىفي ـٍ اٍلًعٍل ا ىهي  آؿ  دري اٍلًحعىابً اٍلًارىابى ًإوَّ ًمٍف بىٍعًد مىا جى

أف الددف هك مجمكلة الشرالر كالقكاندف الرم رنظـ شلكف الدندا  (( معنى هذا19لمراف  اآلدة 
 كاآل رة لل رد كالمجرمر.

الددف بمعنى العقددة: أم هك العقددة الرم درددف بفا أك الملة الرم رجمر الناس أك 
المذهب  كالددف كالملة مرحداف بالذات كم رل اف باالربار تالشردعة مف حدث أنفا رطاع رعمى 

ف حدث أنفا رجمر رعمى ملة كمف حدث أنفا درجر الناس إلدفا رعمى مذهبان  كتدؿ أف ددنان كم

                                                           

 م فـك الددف  مكتر إلارركنم. -منردل الحلـ العربم  م اهدـ أعاعدة  - 80
أدكلؼ أرماف  ددانة م ر القددمة  ررجمة: لبد المنعـ أبك بار  محمد أنكر شارم القاهرة   الفدلة الم ردة العامة للاراب  عنة  - 81

 ".4ـ   ص "1997
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ال رؽ بدف الددف كالملة كالمذهب أف الددف منعكب إلى اهلل رعالى كالملة منعكبة إلى الرعكؿ 
 82كالمذهب منعكب إلى المجرفد.

ليؽو لىًظدـو   الددف بمعنى ال لؽ: تاؿ رعالى: : نَّؾى لىعىلى  ي ( كجا  4 القلـ  اآلدة    كىاً 
 تم الر عدر أنفا بمعنى ددف لظدـ كتدّْـ.

ذا تدؿ داف هلل تفك اقكلؾ ذؿ هلل ك شر  الددف بمعنى الطالة كالحب: تاؿ إبف ردمدة كا 
كدقاؿ دنت ل  أم أطع  تمف دددف بالددف د ضر لرب هذا الددف كدرذلؿ ل  كدنقاد ل  تم  83هلل

 جمدر أمكر الدندا كاآل رة.

اىذىًلؾى مىاَّنَّا ًلديكعيؼى ًتم اقىٍرًض دىرىبىكَّأي  لددف بمعنى نظاـ الحاـ كالقضا : لقكل  رعالى: :ا   كى
ٍف نىشىا ي كىو نيًضدري أىٍجرى اٍلميٍحًعًندفى  ًرنىا مى ٍدثي دىشىا ي نيً دبي ًبرىٍحمى ( ك 76"دكعؼ  اآلدة    ًمٍنفىا حى

بُّؾى ًلٍلمى  تاؿ رعالى: ٍذ تىاؿى رى ٍف ديٍ ًعدي ًتدفىا كىاً  ًلد ىةن تىاليكا أىرىٍجعىؿي ًتدفىا مى اًلؿه ًتم اقىٍرًض  ى الًلاىًة ًإنّْم جى
ـي مىا و  رىٍعلىميكف نيقىدّْسي لىؾى تىاؿى ًإنّْم أىٍللى ٍمًدؾى كى نىٍحفي نيعىبّْ ي ًبحى دىٍعً ؾي الدّْمىا ى كى " البقرة  اآلدة   كى

اىافى النَّاسي  لد ة تم اقرض تأحاـ بدف الناس بالحؽ" كتاؿ:( كتاؿ: "دا داؤكد إنا جعلناؾ  30 
ـى  ؽّْ ًلدىٍحاي ـٍ اٍلًارىابى ًباٍلحى مينًذًردفى كىأىنزىؿى مىعىفي  بىٍدفى النَّاًس ًتدمىا أيمَّةن كىاًحدىةن تىبىعىثى اللَّ ي النًَّبدّْدفى ميبىشًّْردفى كى

ا اٍ رىلىؼى ًتدً  ًإوَّ  مى ـٍ اٍلبىدّْنىاتي بىٍغدان بىٍدنىفيـٍ تىفىدىل اللَّ ي الًَّذدفى اٍ رىلى يكا ًتدً  كى ا ىٍرفي الًَّذدفى أيكريك ي ًمٍف بىٍعًد مىا جى
ؽّْ ًبًتٍذًنً  كىاللَّ ي دىٍفًدم مىٍف دىشىا ي ًإلىى ً رىاطو ميٍعرىًقدـو  نيكا ًلمىا اٍ رىلى يكا ًتدً  ًمٍف اٍلحى "البقرة  اآلدة  آمى

ر القكؿ أف معانم الددف هك أعلكب للحاـ كالعداعة بؿ إف العداعة جز  كمف هنا نعرطد (213 
 مف الددف.

مف اؿ ذلؾ نجد أف رعردؼ الددف تم الم طل  ااعالمم أنفا رعنم الددف ن ع  كرعنم 
العقدد كاذلؾ الحعاب كالجزا  كالمااتأة  اما رعنم ال لؽ كالرعاهد كالرعاتد كأدضان رعنم نظاـ 

كلقد تدـ للما  المعلمدف العددد مف الرعرد ات لالمة الددف كأهمفا كأشفرها ما الحاـ كالعداعة  
تدم  الرفانكم تم تكل : "كضر إلفم عالؽ لذكم العقكؿ ا ردارهـ إدا  إلى ال الح تم الحاؿ 
كال الح تم الماؿ  كهذا دشمؿ العقالد كاقلماؿ  كدطلؽ للى ملة اؿ نبم  كتد د ص ااعالـ 

لى اما تم تكل  ر عالى: ؛إف الددف لند اهلل ااعالـ؛ كدضاؼ إلى اهلل لز كجؿ ل دكر  لن  كا 

                                                           

 ".105نقالن لف اراب الرعرد ات للجرجانم  ص " –  م در عابؽ ععدد مراد - 82
 "33إبف ردمدة  تالدة تم المحبة  رحقدؽ: محمد رشاد عالـ القاهرة  ماربة الرراث ااعالمم  بدكف ط    ص " - 83
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لى اقمة لرددنفـ ب  كانقدادهـ ل  كبذلؾ دماف رل دص الددف بأن  كضر  84النبم لظفكر  من  كا 
لى ال در  تم العلكؾ كالمعامالت".  إلفم درشد إلى الحؽ تم االرقادات كا 

دف أن  ح ر معمى الددف تم دالرة اقدداف المالحظ تم الرعردؼ ااعالمم للد
ال حدحة  المنبوقة مف الكحم االفم  كهم الرم رر ذ معبكدان كاحدان هك ال الؽ المفدمف للى 
اؿ شم   تالددانة الطبدعدة الرم رعرند إلى العقؿ  كالددانة ال راتدة الرم هم ومرة اقعاطدر  

ة و دنطبؽ للدفا رعردؼ الددف مر أف القرآف الاردـ تد كالددانة الكوندة الرم رر ذ مف الرماودؿ آلف
 عماها اذلؾ حدث دقكؿ: "كمف دبرغ غدر ااعالـ ددنان" كدقكؿ: "لاـ ددناـ كلم ددف".

 مفهـو الوحدة الوطنية: 

ن  بطع   مف معلمات ال ار العداعم كااجرمالم أف اانعاف ب طرر  ركاؽ لإلنرما  كا 
شبالان لم رلؼ مداؿ لإلجرماع مجبكؿ للد  ك  ذلؾ لدس تقط ضمانان لقكر  كحمادة لحدار   كا 

مف ذلؾ نجد أف الرغبة  85حاجار   بؿ أدضان رنمدة لمكاهب  كملاار  كرحقدقان بذلؾ انعاندر  كذار  
تم الركحد كالعدش تم مجمكلات كجد  بكجكد اانعاف  كتد رازت النظردات العداعدة القددمة 

بشرم جمدعان للى أف العدش تم جمالة ااف دأرم مف رغبة اانعاف الم عرة لظاهر ااجرماع ال
تم ذلؾ لانفا تد ر رلؼ تم الداتر ال  م كرا  هذ  الرغبة تبعض ال الع ة درجر هذا الداتر إلى 
 كؼ اانعاف للى م الحة كالحث لف  حمادرفا   اما أف البعض دشدر إلى دكاتر منفا داتر 

 ف بطبدعدر  دحب ال در طبعان لمنطلؽ ركاد موؿ هذ  اقتاار.رحقدؽ ال در للغدر قف اانعا

ذا رنكلت النظـ كالجمالات الرم دماف أف دنرمم إلدفا اانعاف برنكع الكظالؼ  كا 
كاقغراض أك إ رل ت با رالؼ الزماف كالمااف  وـ ربادنت تم ذلؾ ال   ععة كضدقان كتكة 

القكمدة كالكطندة تد أ بحت أهـ اقعس  كضع ان كما إلى ذلؾ مف   ات  تال شؾ أف الركابط
معنى هذا أف الكطندة رعربر مف أاور ادانات الكحدة شدكلان  86الرم دقكـ للدفا الكو  العداعم

تدما د ص الكو  العداعم لألتراد كذلؾ امااندة ك ؼ مقكمات الكطندة ك  ان محامان كهك ما 
 قكمدة.دمدزها لف غدرها مف ادانات الكحدة الابدرة موؿ ال

                                                           

انكم  اشاؼ إ طالحات لبد القادر ب كش  م فكـ الددف بدف ال ار ااعالمم كالمعدحم  مجلة ال دمة العربدة نقال لف   الرف - 84
 ".814  ص "1996ال نكف كالعلـك  بدركت  ماربة لبناف ناشركف  

مدور لبد الرحدـ  تارة الكحدة الكطندة دراعات تم الكحدة الكطندة تم العكداف  مجلس دراعات الحاـ ااتلدمم  جامعة ال رطـك   85
 ".11ـ  ص "1988ى رحردر العجب أحمد الطرد م  مطبعة جامعة ال رطـك  الطبعة اقكل

 ".11الم در العابؽ  ص " - 86
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لعؿ أترب رعردؼ للكحدة الكطندة هك: لملدة إجرمالدة شاملة رعرفدؼ الرقردب وـ المزج 
كال فر كالركحدد "أتقدان" بدف الجمالات القبلدة كااتلدمدة كالددندة...إل  الرم رراكف منفا اقمة 

داف "كلمكددا" بدف الطبقات ااجرمالدة إف اانت هناؾ طبقات  كعد الوغرات الرم رفدد ا
 .87اقمة

درل البركتدعكر محمد لمر بشدر أف اا رالتات تم م فكـ الكحدة الكطندة درجر إلى 
ا رالؼ الم فكـ مف بلد إلى آ ر كمف زماف إلى آ ر.تفم لند الم رددف موالن رعنم الكحدة بدف 

لمعلمدف الم رددف المعلمدف كاقتباط كهم لند اللبنانددف رشدر إلى تضدة أاور رعقددان مف كحدة ا
كالمعدحددف بؿ كحدة بدف المعدحددف ككحدة مر ال لات كالطكالؼ اق رل. كد رلؼ م فكـ الكحدة 
الكطندة تم أودكبدا كندجدردا كغانا لن  تم بكرندم كرشاد كالاامدركف كالفا بلداف أتردقدة  

دة . كمف اؿ ذلؾ نجد أف الكح88كد رلؼ لن  تم العراؽ كالفند لن  تم بلداف غرب أكركبا
الكطندة هم رحقدؽ الر الؿ كالرالحـ كالرعاضد بدف جمدر أتراد الشعب بغض النظر لف 
إنرما ارفـ اقددكلكجدة أك الوقاتدة أك الددندة أك ااوندة أك اللغكدة أك ااتلدمدة أك الطبقدة أك 

 العشالردة بما دعفـ تم رحقدؽ أهداؼ الكحدة الكطندة الرم دماف رل د فا تم اآلرم: 

 راـ كحدة البالد كلغرفا الرعمدة "لغةاقغلبدة كوقاترفا الكطندة".إحر -
 رحقدؽ الحردة كالعدالة كالمعاكاة لجمدر تلات الشعب أماـ القانكف. -
رحقدؽ الر الؿ العداعم كااتر ادم كااجرمالم بدف الشعب كالنظاـ العداعم بما دحقؽ  -

 الرتاهدة ااتر اددة لل رد كالمجرمر.
كدة الكطندة للجدش "المؤععة الععاردة" للى الربار أن  ملؾ للجمدر كو الرأادد للى الف -

د ص تلة معدنة مف تلات المجرمر.معنى هذا أف القكة ال علدة كاعر دامفا هم ملؾ 
النظاـ العداعم بأامل   و دكظ فا تم  دمة مجمكلة أك تلة دكف اق رل  إنما هك ملؾ 

 الدكلة الكطندة.
ا رالؼ م فكـ الكحدة الكطندة تم الدكؿ بدف المنظردف  المالحظ مف اؿ ما عبؽ

كالعداعددف  بعبب ا رالؼ أددكلكجدات كوقاتات كبدلات اؿ هؤو  لف بعضفـ البعض  لاف 
ار قكا جمدعان للى أف الكحدة الكطندة هم ان فار جمدر أبنا  الشعب تم بكرقة كاحدة كاداف 

مف الجمدر أنفـ أبنا  كطف كاحد. إو أف كعدلة كاحد  كلدـ كجكد أم  راع تدما بدنفـ بحدث دؤ 
رحقدؽ ذلؾ تد ا رلؼ معظـ الباحودف حكلفا  تبعضفـ رأل أف اللغة هم م در الكحدة الكطندة  
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كبعضفـ رأل اارادة الحرة لألتراد هم الرم ر نر الكحدة الكطندة  كآ ركف رأكا أف ال راع 
كللى هذا تتف الكحدة الكطندة هدؼ كاحد  الطبقم تم المجرمر هك العبب اقعاعم تم هدمفا 

 كلاف كعاللفا تد ا رل ت با رالؼ الباحودف نردجة ا رالؼ أكضالفـ لف بعضفـ البعض.

اذلؾ نالحظ أف معظـ الباحودف تد رازكا للى لن رم اللغة كالرارد  المشررؾ اأعاس لبنا  
رم دجب مرالاة الرعدد تدفا حرى الكحدة الكطندة  كتد ا ر ركا دكر الددف تم أن  أحد العكامؿ ال

رارمؿ الكحدة الكطندة كالرعادش العلمم كتقان قهداؼ رعمك للى أهداؼ الطكالؼ الددندة 
الم رل ة. لاف تم هذ  الدراعة درـ الكتكؼ للى لن ر الددف اأحد العكامؿ اقعاعدة تم بنا  

لإل الح ااجرمالم ل دمة  معدحدة" دعربر رعالة -الكحدة الكطندة قف الددف العماكم "إعالـ
 أهداؼ المجرمر بم رلؼ أشاال  كر ند ار .

 أثر الديف في التجانس اإلجتماعي:

دكض  رارد  اقدداف أف الددف دؤور تم لملدة الرجانس ااجرمالم  بدرجة ابدرة تفك 
آوار دؤور تم هذا الرجانس مف الناحدردف العالبة كالمكجبة تالحركب الددندة القددمة رعربر مف 

اودداف الفادمة لعملدة الرجانس ااجرمالم كمف أبرز أمولة ذلؾ الحركب ال لدبدة تفم نمط 
محدد مف اقنماط العالبة بعبب الددف رغـ كحدة م در هذ  اقدداف كأدضا هناؾ حركب ددندة 
 بدف ترات م رل ة مف ن س الددف كمف امولة ذلؾ حرب الوالودف عنة تم أكركبا كالرم اانت بدف
الااوكلدؾ كالبركرعرنت كحرب القـر الرم تامت بعبب ال راع بدف ترنعا كركعدا بعبب أمكر 

 ررعلؽ باوراضم المقدعة كالرم هم تم جكهرها حركب ددندة بدف الااوكلدؾ كاقرزكاس.

أما تدما درعلؽ بأور الددف المكجب تم لملدة الرجانس ااجرمالم تفك دؤدم إلم نفادة 
رحقدؽ الكحدة كمف أبرز أمولة ذلؾ حالة ااعالـ الذم كحد الجزدرة العربدة بعد ال راع كبالرالم 

أف اانت مجرمعات تبلدة مرنازلة تقد تامت للم أعس الدكلة ااعالمدة.  اذلؾ حققت المعدحدة 
تدرا مف العالـ كالرعاكف تم العالتات الدكلدة كذلؾ مف منطلؽ نزلة ددندة لحااـ كتادة رلؾ الدكؿ 

ال ررة الرم عاد تدفا االرقاد بضركرة رد ؿ الاندعة تم ااتة المجاوت العداعدة  تم هذ 
 كااجرمالدة

ت م هذا الشأف دماف أف ددرس هذا اقور مف لدة جكانب أبرزها الددف اقكركبم 
لم أم مدم أورت ال رالات  الكاحد  المعدحدة((بماذا أعفمت تم رحقدؽ الرجانس كالركحد كا 

ل لات الددندة تم العالتات ااجرمالدة كالعداعدة بدف الشعب اقكركبم كادضا دماف الدا لدة بدف ا
أف رقؼ للم لالتة  المعدحدة(( الددف اقكركبم الكاحد كلالتر  باقدداف اق رم   ااعالـ(( 
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كماهم الحركب كال رالات الرم نشبت بدنفا كبدف ااعالـ كماهم المعاهدات كاار اتات الم 
ا كادؼ أور ذلؾ للم لملدة الرجانس ااجرمالم كدماف الكتكؼ للم ذلؾ مف  الؿ رمت بدنفم

حرب -الحركب ال لدبدة-حرب الوالوكف لاما -دراعة أور هذ  الحركب ب كرة م ر رة كهم:
.  القـر

-ـ1618حرب الوالوكف لاما: هم علعلة  رالات دامدة ترتت أكركبا بدف لامم  
لاـ تم أراضم أكركبا الكعطم   ا ة أراضم ألماندا  ـ كتعت معارافا بدادة كبشاؿ1648

الحالدة((العالدة إلم اامبراطكردة الركماندة المقدعة كلاف إشررات تدفا ربالا معضـ القكل 
 89اقكركبدة المكجكدة تم ذلؾ الع ر تدما لدا إنجلررا كركعدا.

بالد غرب  رم  ت حراة اا الح الددندة تم أكركبا لف تداـ حركب ددندة طاحنة تم
أكركبا  اانت بدف أرباع الاندعة البركرعراندة  لكورددف كاال دنددف كزنجلددف(( مف جفة أ رم 
نرفت ا راع عداعم  إندلعت الحرب تم البدادة ا راع ددنم بدف الااوكلداددف كالبركعرانت كا 

 مف أجؿ العدطرة للم الدكؿ اق رم بدف ترنعا كالنمعا.

الراعر المدالدم تاـ معلمك ركنس اقغالبة ب ر   قلدة كتر   الحركب ال لدبدة: تم القرف
عرطالكا روبدت أتدامفـ تم شب  الجزدرة اادطالدة 842ـ كركرمدندا لاـ 830بالركمك لاـ  ـ كا 

ـ كرك لكا إلم مددنة ماربطرس لاـ 865ـ كراردنرك لاـ 848حدث إحرلكا بارم لاـ 
اطكر اقلمانم الااركلنجم لكدس الوانم تتعرعاد ـ كجا  رد ال عؿ المعدحم مف  الؿ اامبر 846

ـ أما البدزنطدكف تقد إعررجعكا رارنرك تم لفد اامبراطكر باعدؿ 871بارم مف المعلمدف لاـ 
رعربر هذ  ال ركحات الععاردة 1اقكؿ المقدكنم كاعرطاع المعلمكف ااحر اظ ب قلدة ل ررة طكدلة 

الرم إنطلقت منفا الحركب ال لدبدة وحقا كهذ  الحركب  مف تبؿ المعلمدف بموابة الشرارة اقكلم
لفا لدة أكج  تتنفا أكو حركب ددندة بدف أاور مف ددف  ااعالـ كالمعدحدة(( اما أنفا و ر لكا 
مف ال رالات الدا لدة لاؿ طرؼ مف أطراؼ الحرب للم أعاس الرقعدـ الطبقم أك المذهبم 

الددف بأن  لامؿ تد كحد اؿ طرؼ مف أطراؼ النزاع لفؤو  المر ارلدف.كتم ذلؾ دنظر إلم 
كجعؿ من  تكة ددندة ررحامؿ أك ضد اآل ردف اما دماف النظر إلم الددف بأن  عبب تم ال راع 

 قن  تد آوار هذ  الحركب بدف اؿ مف المعلمدف كالمعدحددف.

جعؿ تفنا نجد أف الددف أ ب  عالح ذك حددف تفك مف ناحدة كحد الشعكب اقكركبدة ك 
منفا تكة لاف أعر دمت هذ  القكة ضد مجمكلة ددندة أ رم  كهم المعلمدف لامة كالعرب 
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 ا ة كهنا دظفر الحد اآل ر مف العالح تم ال راع بدف المعلمدف العرب كالمعدحددف 
اقكركبددف..رغـ أف الددف بم فكم  الشامؿ ددلك إلم العالـ كدبغض الحرب إذا لندما دحدث 

 كدعر دـ تم إوارة النعرات اق رم د ب  أاور  طرا للم الرماعؾ ااجرمالم.ال لؿ تم الددف 

: إف حرب القـر تامت لعبب ددنم ظاهر رغـ إنرفا  الحركب ال لدبدة منذ  حرب القـر
ا ؿ غدر بعدد تفم تامت بعبب النزاع بدف ركعدا كترنعا للم أمكر ررعلؽ باقراضم المقدعة 

قدعة  تددمة العفد تقد أتر عالطدف آؿ لوماف تم اامردازات تم تلعطدف كمعألة اقراضم الم
الرم منحكها لملكؾ ترنعا منذ القرف العادس لشر حقا بعض الرهباف الااوكلدؾ تم القدس 

تم ذلؾ نجد أف تلة ددندة كاحدة كهـ  90كالنا رة كبدت لحـ تم إنشا  الانالس  كاقددرة.
ذهبفـ ال اص تم رلؾ المناطؽ كأدم ذلؾ إلم الااوكلدؾ درغبكف تم نشر المعدحدة كللم م

ااحرااؾ أك الحرب مر دكؿ أ رم رعرنؽ ن س الددف كلاف للم مذهب آ ر كهـ اقروكذاس 
 لندما منحكا ن س الحؽ مف تبؿ العلطاف العومانم المعلـ.

ألطت معاهدة  اكرشؿ تدنارجة((المكتعة بدف العلطاف لبدالحمدد اقكؿ كالقد ر  
ـ اقروكذاس تم اقراضم المقدعة موؿ الحقكؽ الممنكحة عابقا 1774ـ ااوردف تم لا

للااوكلدؾ كألررؼ تدفا العلطاف لركعدا بتمردازات ددندة و دعرفاف بفا كأزمت العالتة بدف الرهباف 
 91ـ.1848الااوكلدؾ كاقروكذاس تم لاـ 

 الديف والسياسة في السوداف:

مرازدة تم اودر مف النظردات المؤععة. كتد  ربدك أهمدة الددف تم العلـك ااجرمالدة
أبز "دكرافادـ" تم اراب  "اقشااؿ النمكذجدة للحداة الددندة" كمااس تادبر تم "اق الؽ 
البركرعراندة" بشاؿ  أبرز الماانة الرم دشملفا المقدس تم البنا  ااجرمالم. تقد انطلؽ اقكؿ 

 قردبان نشأت لف الددف".مف ترضدت أف اؿ المؤععات ااجرمالدة الابرل ر

كدلنا إلى أف نجد تم الددف "الرعبدر الم ر ر للحداة الجمالدة بأعرها"   كبالرالم 
المبادئ الابدرة الرم رؤعس اؿ مجرمر  تدما دععى الوانم مف جفر  إلى اعر الص الركابط بدف 

.مف ذلؾ  92د دان المشااؿ اق التدة كالددندة الابدرة باؿ نمكذج لالتة إجرمالدة معركتة رار 
ن لص إلى أف الددف هك محدد العلكؾ لاؿ الرنظدمات العداعدة كاوجرمالدة. العالتة بدف الددف 
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كالعداعة لالتة تددمة كمرجددة تم آف كاحد كو د ص بفا ددف معدف لذلؾ رحظم تضدة العالتة 
لمدة  تعلى ال عدد بدف الددف كالعداعة بأهمدة ابدرة للى جمدر العاحات المحلم كالدكلدة كالعا

 العالمم دعر دـ الددف تم ر عدر العددد مف القضادا ااعرراردجدة.

 الديف والسياسة قبؿ المسيحية: 

 1821رغـ أف الحدكد العداعدة بشالفا شب  النفالم لعكداف الدـك لـ ررحدد إو بعد لاـ 
ماندة. إو أف م فـك أم بعد د كؿ محمد للى باشا للعكداف كضم  رحت ال التة أك العلطة العو

الكحدة الكطندة العكداندة جددر بأف دبدأ منذ بدادة الحراؾ العداعم بترجا  الرناؽ تارة اانرما  
لإلتلدـ تبؿ اانرما  للدكلة العوماندة  كدماف ااشارة إلى أن  أكؿ لالتة ما بدف الددف كالعداعة 

م رارد نا القددـ مملاة مركم الرم تم هذ  المنطقة إلى العفد المركم كأشفر مملاة كطندة ت
شملت شماؿ العكداف الحالم كتد أطلؽ د. الزاام تم اراب  "اال  آمكف"   ة كاعـ المركدة 

ـ  كتد أبرز هكدرفا الكطندة  250ؽ.ـ إلى 750كالمركددف الرم عادرفا المملاة حكالم ألؼ لاـ 
الحقبة مف بالد العكداف  ال ا ة بفا كالرم أدت إلى عدادة الحضارة المركدة للى رلؾ

مف ذلؾ ن لص إلى أن  ومة لالتة بدف العلطة تم هذ  ال ررة كالجانب الددنم إذ رشدر 93القددـ.
 الدراعات اقوردة إلى أف علطة الملكؾ المطلقة تم رلؾ ال ررة رأ ذ ربردران ددندان. 

لزمف ضعؼ كمف هنا داكف الددف لامؿ ركحد لفذ  المنطقة تم رلؾ ال ررة كمر مركر ا
لامؿ الددف لدل هذ  المنطقة  ربما أن  لـ دعالج جمدر المشاالت ااجرمالدة كالعداعدة تم رلؾ 
ال ررة  كللى أور هذا الضعؼ لمملاة مركم جا ت حملة ملؾ أاعكـ الرم اانت رقر تم اقجزا  

أك ممالؾ  الشمالدة مف  الفضبة الحبشدة كانفارت هذ  الحضارة كتامت للى أنقاضفا والوة دكؿ
كهم مملاة "نكباردا"  كلا مرفا ترس تم الشماؿ كتم الكعط "المقرة" كلا مرفا "دنقال العجكز" 
كعمم عاانفا بالنكبة الحمر  وـ مملاة "للكة" كلا مرفا "عكبا" كعمم عاانفا بالنكبة العكد. 

بة الحبشدة نجد أن  مر راامؿ أدكات الضعؼ العداعدة كااجرمالدة كالحملة القادمة مف الفض
 اانت الفا أعباب تم ر اؾ الدكلة الكاحدة كتداـ ممالؾ للى أوارها.

 الديف والسياسة بعد دخوؿ المسيحية: 

إف المعدحدة الرم رعربت إلى العكداف  الؿ لدة تررات زمندة مر اكرة رعد ضمف 
مكجات الركا ؿ الحضارم إلرى انعابت إلى بالد العكداف مف م ر  كتد ارربط د كؿ 
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لمعدحدة تم البالد إلى حد ابدر بااضطفادات الرم رعرض لفا المعدحدكف الم ردكف مف تبؿ ا
ـ بتضطفادات لدددة اعرفدتت المعدحددف تم 300ـ ك200الركماف مف  الؿ ال ررة بدف عنة 

اومبراطكردة الركماندة بما تم ذلؾ القطر الم رم. كتد أدل ذلؾ إلى  ركج الاودر مف 
دف العامرة إلى ال حرا  المق رة غربم الندؿ كشرت   كاعرقر بعضفـ تم أجزا  المعدحددف مف الم

مف المنطقة جنكب الشالؿ الوانم  تااف مف الطبدعم أف رنرقؿ مر هؤو  رعالة معدحدة  إذ نشر 
الم ردكف الفاربكف مف اضطفاد الركماف رعالدـ المعدحدة اما أعفـ العاملكف بالرجارة بدف 

العقددة الددندة الرم حملفا المفاجركف بدد أف جفكد هؤو  اانت تم أضدؽ  البلددف تم ررادز
الحدكد كدعزل ذلؾ إلى لدة أعباب در ؿ بعضفا بالعااف الذدف دؤلفكف ملكافـ كدددنكف لفـ 

مف الكاض  أف المعدحدة كهم رد ؿ العكداف لـ راف تم مكتؼ تكة إنما اانت تم  94بالطالة
هذا أور ابدران للى دكرها تم النشاط العداعم  كأدضان إررباط  حالة ضعؼ كهركب مف م درها 

عااف المنطقة بمعرقد إلفدة الحااـ أور تم لدـ راودر للعقددة الجدددة للى معركل العقالد 
 كالعلكؾ.

ـ( بعبب الررات  337-313كلـ دركتؼ ااضطفاد إو تم لفد اامبراطكر تعطنردف  
للى معدحم م ر بعبب الرناؽ أهلفا المذهب الدعقكبم  بفذ  الددانة. كلاف كتر ااضطفاد

الم الؼ لمذهب الدكلة الرعمم  لذلؾ أدل هذا ااضطفاد إلى زدادة لدد الفاربدف إلى جنكب 
م ر كلم بالد النكبة اقمر الذم أدل إلى رعرب المعدحدة رعربان بطدلان إلى العكداف منذ أكا ر 

ارد  لـ دنقطر عبؿ الكاتددف المعدحددف إلى بالد العكداف القرف الوالث المدالدم  كمنذ ذلؾ الر
  95كأنشأكا اقددرة كالانالس تم رلؾ الجفات.

مف المالحظ أن  حرى بعد الرناؽ اامبراطكر الركمانم للددف المعدحم إو أن  لـ درتر 
ااضطفاد لف الم رددف كذلؾ و رالؼ المذهب الددنم دا ؿ الددانة الكاحدة  كهنا رجدر 
ااشارة إلى أف رقعدـ الددف إلى جمالات طال دة أك مذهبدة م رل ة تتن  دعالد للى الر اؾ بدون 

 مف القكة.

نجد أن  بعد هذ  العكامؿ مف  رالات بدف المذهبدف زادت تكة الجمالات النازحة إلى 
رض أرض العكداف كرحكلت إلى جمالات منظمة بتعـ الددف "الربشدر" كبذلؾ رحكؿ العااف تم أ

 العكداف مف الكوندة الم المعدحدة بعد د كؿ ملكافـ كحاامفـ تم هذا الددف الجددد.
                                                           

مكتر  -لطا محمد أحمد  كاتر النشاط الانعم تم العكداف - 94
Ehttp://maseed.arabblogs.com/archive/2009/8/922180.html 

 ".67ص" م در عابؽ -أحمد إبراهدـ دداب - 95
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 الديف والسياسة بعد دخوؿ اإلسالـ: 

بعد تر  العرب لم ر تم القرف العادس المدالدم لقد ال ارحكف ار اتدردف من  لردف  
اندة مر البج  أداـ ال لد ة اقكلى مر النكبة "ار اتدة البقط" أداـ ال لد ة لمر بف ال طاب  كالو

المأمكف كذلؾ بعد تشؿ الحمالت الععاردة ل ر  العكداف  أك الممالؾ المعدحدة تد  "للك  
كللى الرغـ مف تشؿ رلؾ الحمالت الععاردة العربدة ااعالمدة كرابدها ال عالر  إو  96كالمغرة"

دنة كالر اكض اترار عالـ  أف ر كؽ العرب تم العالح كالعراد أجبر العكدانددف للى طلب الف
كاانت هاردف اار اتدردف اللردف نظمرا العالتة بدف الطرتدف تد ح ظرا اعرقالؿ الممالؾ الرم 

 الربرها العرب "دار  ل " كهم منزل  بدف منزلردف "دار الحرب كدار العلـ". 

ركؼ كمف المعركؼ أدضان أف العرب اقكالؿ تد كتدكا للعكداف دكف نعالفـ كمف المع 
أدضان أف ااعالـ و دعم  بزكاج المرأة المعلمة مف غدر المعلـ لذلؾ ااف هذا الر اهر مف 
ارجا  كاحد  أما ك كؿ العرب المعلمدف إلى العلطة تقد رـ برزكاجفـ كم اهررفـ لألعر 
الحاامة معرغلدف "نظاـ الكراوة اقمكمم" الذم ااف مربعان حدنفا تك ؿ أح ادهـ قركتة الحاـ 

 97مرااز القداددة تم الدكلة للى أعاس ر كتفـ الوقاتم كالمالم كالحضارم.ال

بعد إضمحالؿ الممالؾ المعدحدة كرراجر ن كذها أماـ الفجرات العربدة تامت ممالؾ  
كعلطنات إعالمدة العقددة لربدة الوقاتة موؿ العلطنة الزرتا  كمملاة ال كنج تم الجنكب الشرتم 

كافا لبد اهلل جماع كبادم أبك شلكخ  كعلطنة ال كر تم الغرب كلا مرفا عنار  كأشفر مل
ـ كلا مرفا ال اشر كأشفر ملكافا العلطاف ردراب كالعلطاف 1875-1673اقت ى حكالم 

ـ. هذا إضاتة إلى ممالؾ أ رل موؿ 1570للى ددنار  كمملاة رقلم تم جباؿ النكبة تم 
معلَّـ  كمملاة الداجك كمقر حامفا تم المعبعات تم الغرب اقكعط  كمف ألدانفا المقدكـ 

 الغرب اقت ى  كمملاة البجا كلا مرفا هجر تم الشرؽ. 

درل بعض الباحودف أف مف أهداؼ الوكرة المفددة تداـ مجرمر دضـ شمؿ العكدانددف تم  
كحدة كاحدة رعرز بددنفا كجنعفا كرراوفا القكمم  بدنفا درل لبد المجدد لابددف أف مف أهـ ما 

المفدم لفذا المجرمر الابدر أف د لؽ تم ن كس أبنال  الرشبث بالقكمدة كأف دشعر اؿ  اعع 
عكدانم بأف ل  مر أ كان  ادانان معرقالن و دماف أف درحقؽ إو إذا بلغ االرذاز بددن  كجنع  
كرراو  القكمم  تالحضارة الرم جا  بفا الحاـ الررام حضارة د دلة تم نظر   كتد بنى المفدم 

                                                           

 ".96ـ ص"1991العكدف بدف الرجمعات ااتلدمدة كدكلة حكض الندؿ  عنة  -محمد لمر بشدر - 96
 ".83ص " -1952القاهرة  -مطبعة ال جر –طبقات كد ضدؼ اهلل  -الشد  راج الددف البفارم - 97
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إر اؽ الالمة_   98كر  للنفكض بالقكمدة العكداندة للى والوة أعس اما جا  تم حددو  كهم:دل
 إر اؿ اقحكاؿ كالمقاؿ.  -إر اؽ القلكب

مف الكاض  أف المفددة أاور نظاـ حاـ تد ربط بدف لن رم الددف كالعداعة تم لملدة  
ى لن ر الددف تبؿ نشاط  العداعم كدرض  ذلؾ مف أهداؼ المفددة الرم دؤاد  راحة لل

ف ار اؽ الالمة..."الالم " رأرم مف اللعاف كمكج   الجنس  كالرراث مف أهـ لكامؿ الركحد كالقكة كا 
  اللعاف هك القلب كالقلب منبر القدـ الددندة  كدؤاد تم ار اؿ اقحكاؿ كالمقاؿ.

ندة اذلؾ مف المالحظة لرارد  الددف كالعداعة تم العكداف لدس هناؾ أم  رالات دد 
عنة تبؿ المدالد كحرى د كؿ المعدحدة كااعالـ تم  750للى معركل العداعة تم الدكلة مف 

الدكلة  اما لـ راف هناؾ  رالات لند ة بدف الددف كالعداعة أك اعر داـ القكة مما دؤاد إمااندة 
 بنا  دكلة ددندة لبر الطرؽ العلمدة تدما د ص الرعادش العلمم كحقكؽ اقتلدات.   

 ة الديف:وحد

دعربر الددف مف أهـ مقكمات بنا  اقمة بالربار  لامؿ ركحدد لمعرنقد   كلدس أكؿ للم  
ذلؾ مف بقا  اقمة ااعالمدة للم الرغـ مف زكاؿ دكلة ااعالـ   كبقا  القكمدة إلىفكددة آلوؼ 

ندة تم رفددد العندف رغـ الظركؼ الرم مر بفا الدفكد. للم اف ذلؾ و دن م دكر او رالتات الدد
 الكحدة الكطندة بدف الكوندة كالمعدحدة .

لقد تاد ال راع بدف الكوندة كالمعدحدة إلى انفدار اامبراطكردة الركماندة   بؿ ااف  
ا رالؼ المذهب الددنم هك عبب رقعدـ اامبراطكردة الركماندة إلى ركماندة شرتدة "بدزنطدة" 

نم ااف عببان تم رقعدـ اامبراطكردة الركماندة الغربدة كرماندة غربدة   اما أف او رالتات الدد
 (1ن عفا  للم أعاس المذاهب الددندة تم إطار المعدحدة" بدف أمـ ااوكلدادة كأ رل بركرعرانردة

كلحعاعدة الددف لجأت الدكؿ تم مراحؿ الرارد  الم رل ة وعرقالل  تم ردمدر اقمـ مف  الؿ 
 ددندة تدفا. إوارة ال رالات بدف الجمالات ال

 اإلسػػالـ والوحػدة الوطنػية: 

دؤاد اوعالـ للم اف الركحد ضركرة مف ضركرات اوجرماع البشرم القالـ للم الرعاكف  
 كاور اؽ كالرألؼ الذم دنرج لن  ا الح اورض كلماررفا . كهذ  الالدات جا 

                                                           

 ".129" ص -1967دار النفضة بدركت  -رارد  الوقاتة العربدة تم العكداف -لبد المجدد لابددف - 98
 .126رحردر العجب احمد الطرد م   ص  –دراعات تم الكحدة الكطندة  –لكف الشردؼ تاعـ   الددف كالكحدة الكطندة  - 1
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 اوعالـ لرحقدقفا   لما تد  مف رحقدؽ مقا د الددف.  

ـ تد جا  ا الح حداة الناس الفـ   المعلـ كغدر المعلـ   بنظاـ دتدؽ مر أف اوعال
كمحاـ دا ؿ للناس أف هـ إربعك  أف دعدشكا معان بعالـ كاعرقرار كترار مردف دأرم مف جفة 

لىًافَّ  الحقكؽ كالكاجبات . كدقكؿ رعالى   نىًذدران كى ٍلنىاؾى ًإوَّ اىاتَّةن ًللنَّاًس بىًشدران كى ا أىٍرعى مى أىٍاوىرى النَّاًس  كى
ـٍ ًمٍف ذىاىرو كىأينوىى "(.كدقكؿ رعالى 28 عكرة عبأ اآلدة " و دىٍعلىميكفى  لىٍقنىااي دىا أىدُّفىا النَّاسي ًإنَّا  ى

ًلدـه  ـٍ ًإفَّ اللَّ ى لى ـٍ ًلٍندى اللًَّ  أىٍرقىااي تىبىاًلؿى ًلرىعىارىتيكا ًإفَّ أىٍارىمىاي ـٍ شيعيكبان كى عىٍلنىااي ًبدره كىجى  عكرة الحجرات  : ى
(.مف اآلدات ن لص إلى إف ااعالـ رعالة إلى اؿ المجرمر البشرم كاف اؿ أتراد هذا 13اآلدة 

المجرمر مرعاكم تدما بدنفـ كاف معدار الر اضؿ تقط هك الرقكل كهذا الرمادز دعلم  اهلل عبحان  
 كرعالى تقط.

" هك المعدار الشرلم االفم الذم كمف الطبدعم إف داكف معدار تضدة "الكحدة الكطندة
أ ربر  العالـ للم مدم بضعة لشر ترنان مف الزماف   كتم رتعة كاععة مف اقرض   شملت 
العالـ القددـ ال " أتردقدا كاعدا كأكربا" كتدـ نمكذجان معرقران للكحدة الكطندة تم ظؿ أكضاع مف 

لـ رامؿ رجارب النظـ الكضعدة ترنان كاحدان الرعدد أاور رعقددان كرشاباان مف أكضالنا الدكـ بدنما 
كىلىدى اللَّ ي الًَّذدفى آمىنيكا  كلـ رقدـ حالن  مرضدان لر اتـ مشاالت الرعدد العرتم كغدر .كدقكؿ رعالى:

ـٍ  ا اٍعرىٍ لىؼى الًَّذدفى ًمٍف تىٍبًلًف اًت لىدىٍعرىٍ ًل ىنَّفيـ ًتم اقىٍرًض اىمى اًلحى ًمليكا ال َّ ـٍ كىلى ـٍ ًمٍناي ـٍ ًددنىفي لىديمىاّْنىفَّ لىفي كى
مىٍف  ـٍ أىٍمنان دىٍعبيديكنىًنم و ديٍشًرايكفى ًبم شىٍدلان كى ٍكًتًف لىديبىدّْلىنَّفيـٍ ًمٍف بىٍعًد  ى ـٍ كى ى لىفي اى ىرى بىٍعدى ذىًلؾى الًَّذم اٍررىضى

ـٍ اٍل ىاًعقيكفى  ا  الكحدة كتكة رماعافا مقركف "(. رقرر اقدة أف بن55 عكرة النكر اآلدة "   تىأيٍكلىًلؾى هي
بقكة ادمانفا كرمعافا بشردعة اهلل   كهك ددف اوعالـ. كمف طبدعة اوعالـ بك    الددف ال ارـ 
أن  جا  لاؿ البشر   لدحاـ جمدر الناس   مف آمف ب  كمف لـ دؤمف ب  ذلؾ أن  احركم للم 

ى ًبً  نيكحان شىرىعى  أ كؿ اؿ رشردر أنزل  اهلل للبشر  حدث دقكؿ رعالى  ـٍ ًمٍف الدّْدًف مىا كى َّ لىاي
ميكعىى كىًلدعىى أىٍف أىًتدميكا الدّْدفى كىو رىرى ىرَّتيكا تً  ـى كى ٍدنىا ًبً  ًإٍبرىاًهد مىا كى َّ ٍدنىا إلدؾى كى لىى كىالًَّذم أىٍكحى دً  اىبيرى لى

ٍف دىشى  ـٍ إلدً  اللَّ ي دىٍجرىًبم إلدً  مى ا رىٍدليكهي ٍف ديًندبي اٍلميٍشًرًادفى مى دىٍفًدم إلدً  مى  عكرة الشكرل اآلدة  ا ي كى
"(. كالمجرمر تم الدكلة ااعالمدة لـ داف تم دـك مف اقداـ مق كران للم المعلمدف دكف 13"

غدرهـ منذ الدكلة اقكلم تم المددنة   حدث ارب النبم  لم اهلل للد  كعلـ "  حد ة المددنة" 
كىٍو  ف المجمكلات القبلدة كالددندة تم المددنة.كدقكؿ رعالى: الرم ت لت الحقكؽ كالكاجبات بد

نَّا ًبالًَّذم أينٍ  تيكليكٍا  ىامى ـٍ كى اًدليكٍا أىٍهؿى اٍلًارىاًب ًإو ًبالًرم ًهمى أىٍحعىٍف إوَّ الًذدفى ظىلىميكٍا ًمٍنفي ًزؿى إلدنىا كىأيٍنًزؿى ريجى
نىحٍ  ـٍ كىاًحده كى لىفياي لىفينىا كىاً  ـٍ كىاً  "(. رقرر اآلدة أف قهؿ 46 عكرة العنابكت اقدة "  في لى ي ميٍعًلميٍكفى إلداي

الاراب درجة  ا ة مف الرعامؿ كلفـ حقكؽ تم الدكلة ااعالمدة قف م در الارب العماكدة 
ـٍ بىٍدنىفيـٍ  كاحد .كدقكؿ رعالى:  ا يكؾى تىاٍحاي ٍنفيـٍ  عىمَّاليكفى ًلٍلاىًذًب أىاَّاليكفى ًللعٍُّحًت تىًتٍف جى أىٍك أىٍلًرٍض لى
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ـٍ ًباٍلًقٍعًط ًإفَّ اللَّ ى ديًحبُّ الٍ  ـٍ بىٍدنىفي اىٍمتى تىاٍحاي ٍف حى كؾى شىٍدلان كىاً  ـٍ تىلىٍف دىضيرُّ ٍنفي ٍف ريٍعًرٍض لى ميٍقًعًطدفى كىاً 
لٍَّكفى 42  ـي اللًَّ  ويَـّ دىرىكى ٍا ـٍ الرٍَّكرىاةي ًتدفىا حي اّْميكنىؾى كىًلٍندىهي اىٍدؼى ديحى ا أيٍكلىًلؾى ًباٍلميٍؤًمًندفى  ( كى مى ًمٍف بىٍعًد ذىًلؾى كى
 " رقرر اآلدات أف قهؿ الاراب الحؽ تم إتامة نظاـ حامفـ 43 - 42 عكرة المالدة اقدة .)"

أك أف دحامكا بالنظاـ اقعاعم . اما دماف أف دحامكا بالنظاـ اقعاعم أك ااعالـ تم اقمكر 
 مجمكلة اقمة.  الرم رر ؿ بالنظاـ اقعاعم أك

نجد اف الشردعة اوعالمدة تد عاكت بدف جمدر رلادا الدكلة المعلمة رغـ او رالؼ تم  
اقدداف كاقلراؽ   تم اغلب الحقكؽ كالكاجبات . كما برزت بدنفـ تم بعضفا مما ل  طبدعدة 

 رر ؿ بالددف. 

 الدراسة الميدانية: 

مف  الؿ طرح  العالتة بدف الددف   كطندة  تم هذا الجذ  نرناكؿ لالتة الددف بالكحدة ال
كالكحدة الكطندة   كذلؾ مف  الؿ مكجفات اودداف العماكدة  تم العلكؾ كبدف مد الت بنا  

 الكحدة كالطندة   كبدف مكجفات الددف كمفددات بنا  الكحدة الكطندة.

لذدف لفـ حؽ دراكف مجرمر البحث مف اؿ المكاطندف البالغدف تم العكداف  ا البحث:مجرمر 
 المشاراة العداعدة.  

إعرمارة   250لدنة البحث : رـ إ ردار لدنة رحامدة كذلؾ للك كؿ قتضؿ النرالج بعدد  
كتد شملت لدنة البحث نكلدف أعاعددف دموالف كحدة المعادنة  هما ال نددف الذدف دعاهمكف 

ارعك العلكـ العداعدة  مف منطلؽ للمفـ كالمفنددف الذدف دمارعكف العداعة. شملت العدنة د
 االالمدكف  ال ح دكف  الدعركردكف  الرن دذدكف  كالناشطكف العداعدكف.

اعرمارة للم المبحكودف تم المناطؽ  250اوعربدانات المكزلة ك المعرلمة : رـ ركزدر لدد 
دنقال لف الكودات الشمالدة  كبكررعكداف لف كودات شرؽ العكداف  كال اشر لف كودات 

 اعرمارة.  237العكداف  كال رطكـ لف كودات كعط العكداف. اعرلـ منفا لدد غرب 

 الطريقة المستخدمة في تحميؿ البيانات:

رـ رحلدؿ بدانات الدراعة لف طردؽ برنامج الحزمة ااح الدة للعلكـ اوجرمالدة  
 SPSSاما هك مربر تم العلـك0.05%  5لند معركم معنكدة  2( باعر داـ طردقة اا ) 

% 5المحعكبة  لند معركم معنكدة أتؿ مف  2اوجرمالدة كدعنم ذلؾ إن  إذا اانت تدمة اا
درتض  حة ترض العدـ  2% أاور مف تدمرفا تم جدكؿ ركزدر اا95( أك درجة وقة 0.05 
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أتؿ مف تدمرفا  2ك داكف ال رض البددؿ   ترض البحث(  حدحان أما إذ اانت تدمة مربر اا
( تذلؾ معنا  تبكؿ 0.05% 5ا أك لند معركم معنكدة أاور مف تم جدكؿ ركزدر مربر ا

 ترض العدـ ك بالرالم داكف ال رض البددؿ  ترض البحث ( غدر  حد  .  

  :اختبار فرضية الدراسة

ض رـ إ ربار لدد مف العالتات الم رربط بدف بعض  مف أجؿ الرحقؽ مف هذا ال ر 
ة الكطندة ( كمجمكة لمرغدرات المربطة بالمرغدر المرغدرات المرعلقة بالمرغدر الرابر   الكحد

 المعرقؿ لل رضدة  الددف(  تم ما دلم لدد مف الجداكؿ  الرم ربدف نرالج لالتات هذ  ال رضدة.

 

 أواًل: العالقة بيف الديانة والوحدة الوطنية:

ة رـ إ ربار لدد مف العالتات بدف المرغدر المعرقؿ الددانة كلدد مف المرغدرات الرابع 
 ( دكض  نرالج هذ  العالتات.1المرعلقة بالكحدة الكطندة.كالجدكؿ  

 ( نتائج العالقة بيف الديانة و الوحدة الوطنية1جدوؿ رقـ )

قيمة مربع  العالقة
 كاي

درجة 
 الحرية

مستوي 
 المعنوية

 نوع العالقة

العالتة بدف الددانة  كهناؾ كحدة 
 كطندة

ركجد لالتة  0420. 2 6.363
 معنكدة

التة بدف الددانة كهنالؾ إمااندة الع
 بنا  كحدة كطندة

ركجد لالتة  0290. 4 10.763
 معنكدة

العالتة بدف الددانة كر ضؿ النظاـ 
 الععارم لرقلد الحاـ بالدكلة

و ركجد  6910. 4 2.243
لالتة 
 معنكدة

العالتة بدف الددانة كر ضؿ النظاـ 
 الددمكتراطم لرقلد الحاـ بالدكلة

و ركجد  2030. 4 5.953
لالتة 
 معنكدة
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العالتة بدف الددانة كر ضؿ النظاـ 
 الددنم لرقلد الحاـ بالدكلة

و ركجد  0520. 4 9.397
لالتة 
 معنكدة

العالتة بدف الددانة كر ضؿ النظاـ 
 العالمانم لرقلد الحاـ بالدكلة

ركجد لالتة  0000. 4 35.465
 معنكدة

العالتة بدف الددانة كدقر جمدر 
 رلدة النظاـ الحااـاقتراد ش

و ركجد  3550. 8 8.855
لالتة 
 معنكدة

العالتة بدف الددانة كهناؾ رعام  
 عداعم بدف اقتراد تم الدكلة

و ركجد  4400. 8 7.934
لالتة 
 معنكدة

العالتة بدف الددانة كهناؾ شدكع 
لمبدأ المنا حة بدف الرنظدمات 

 العداعدة

و ركجد  8520. 8 4.061
لالتة 
 معنكدة

العالتة بدف الددانة كهناؾ رعادش 
علمم بدف الجمالات العداعدة تم 

 الدكلة

و ركجد  1180. 8 12.819
لالتة 
 معنكدة

العالتة بدف الددانة كهناؾ رداكؿ 
 علمم للعلطة تم الدكلة

و ركجد  4320. 8 8.012
لالتة 
 معنكدة

العالتة بدف الددانة كهناؾ مشاراة 
طة لم رلؼ تلات المجرمر تم العل

 العداعدة

ركجد لالتة  0250. 8 17.521
 معنكدة

 ـ2012المصدر: بيانات اإلستبياف ،إعداد الباحث، دنقال، 

 



 

 

 

 University of Dongola Journal for Scientific Research, 6th edition January. 2014 

 

م4102- يناير السادسالعدد  العلويةث وجملة جاهعة دنقال للبح    
7
1

 

 ثانيًا: العالقة بيف الديانة والوحدة الوطنية:

رـ إ ربار لدد مف العالتات بدف المرغدر المعرقؿ الددانة كلدد مف المرغدرات الرابعة  
 ( دكض  نرالج هذ  العالتات.2كؿ  المرعلقة بالكحدة الكطندة. الجد

 ( نتائج العالقة بيف وجود والء لطائفة دينية  و الوحدة الوطنية2جدوؿ رقـ )

قيمة مربع  العالقة
 كاي

درجة 
 الحرية

مستوي 
 المعنوية

 نوع العالقة

العالتة بدف كجكد كو  لطال ة ددندة ك هناؾ 
 كحدة كطندة

ركجد لالتة  0010. 1 10.473
 معنكدة

التة بدف كجكد كو  لطال ة ددندة كهنالؾ الع
 إمااندة بنا  كحدة كطندة 

و ركجد لالتة  3440. 2 2.132
 معنكدة

العالتة بدف كجكد كو  لطال ة ددندة كر ضؿ 
 النظاـ الععارم لرقلد الحاـ بالدكلة 

و ركجد لالتة  7040. 2 7010.
 معنكدة

العالتة بدف كجكد كو  لطال ة ددندة كر ضؿ 
 نظاـ الددمكتراطم لرقلد الحاـ بالدكلة ال

و ركجد لالتة  0850. 2 4.936
 معنكدة

العالتة بدف كجكد كو  لطال ة ددندة كر ضؿ 
 النظاـ الددنم لرقلد الحاـ بالدكلة

ركجد لالتة  0000. 2 17.774
 معنكدة

العالتة بدف كجكد كو  لطال ة ددندة كهناؾ إحرراـ 
 للدعركر تم الدكلة

ركجد لالتة  0000. 2 17.545
 معنكدة

العالتة بدف كجكد كو  لطال ة ددندة كدقر جمدر 
 اقتراد شرلدة النظاـ الحااـ 

ركجد لالتة  0010. 4 18.775
 معنكدة

العالتة بدف كجكد كو  لطال ة ددندة كهناؾ 
 رعام  عداعم بدف اقتراد تم الدكلة 

ركجد لالتة  0000. 4 36.080
 معنكدة

كجكد كو  لطال ة ددندة كهناؾ شدكع  العالتة بدف
 لمبدأ المنا حة بدف الرنظدمات العداعدة

ركجد لالتة  0000. 4 24.819
 معنكدة
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العالتة بدف كجكد كو  لطال ة ددندة كهناؾ 
 رعادش علمم بدف الجمالات العداعدة تم الدكلة

ركجد لالتة  0000. 4 25.158
 معنكدة

ندة كهناؾ العالتة بدف كجكد كو  لطال ة دد
مشاراة لم رلؼ تلات المجرمر تم العلطة 

 العداعدة

ركجد لالتة  0020. 4 16.668
 معنكدة

العالتة بدف كجكد كو  لطال ة ددندة كهناؾ رقعدـ 
 لادؿ للوركة بدف الكودات الم رل ة 

ركجد لالتة  0070. 4 14.009
 معنكدة

 ـ2012المصدر: بيانات اإلستبياف، إعداد الباحث، دنقال، 

 والوان: العالتة بدف ر دـ الطال ة الددندة النشاط العداعم كالكحدة الكطندة:

رـ إ ربار لدد مف العالتات بدف المرغدر المعرقؿ ر دـ الطال ة الددندة النشاط العداعم   
 ( دكض  نرالج هذ  العالتات.3كلدد مف المرغدرات الرابعة المرعلقة بالكحدة الكطندة. الجدكؿ  

 ( نتائج العالقة بيف تخدـ الطائفة الدينية النشاط السياسي والوحدة الوطنية3) جدوؿ رقـ

قيمة مربع  العالقة
 كاي

درجة 
 الحرية

مستوي 
 المعنوية

 نوع العالقة

العالتة بدف ر دـ الطال ة الددندة النشاط 
 العداعم ك هناؾ كحدة كطندة

ركجد  0360. 3 8.534
لالتة 
 معنكدة

ة النشاط العداعم ر دـ الطال ة الددند 
 كهنالؾ إمااندة بنا  كحدة كطندة 

ركجد  0000. 6 27.163
لالتة 
 معنكدة

العالتة بدف ر دـ الطال ة الددندة النشاط 
العداعم كر ضؿ النظاـ الععارم لرقلد 

 الحاـ بالدكلة 

و ركجد  2920. 6 7.322
لالتة 
 معنكدة

و ركجد  6530. 6 4.178العالتة بدف ر دـ الطال ة الددندة النشاط 
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كر ضؿ النظاـ الددمكتراطم لرقلد  العداعم
 الحاـ بالدكلة 

لالتة 
 معنكدة

العالتة بدف ر دـ الطال ة الددندة النشاط 
العداعم كر ضؿ النظاـ الددنم لرقلد 

 الحاـ بالدكلة

ركجد  0010. 6 23.915
لالتة 
 معنكدة

العالتة بدف ر دـ الطال ة الددندة النشاط 
ضؿ النظاـ العالمانم لرقلد العداعم كر 
 الحاـ بالدكلة

ركجد  0070. 6 17.693
لالتة 
 معنكدة

العالتة بدف ر دـ الطال ة الددندة النشاط 
العداعم كهناؾ رعام  عداعم بدف 

 اقتراد تم الدكلة 

ركجد  0000. 12 73.122
لالتة 
 معنكدة

ر دـ الطال ة الددندة النشاط العداعم  
ا حة بدف كهناؾ شدكع لمبدأ المن

 الرنظدمات العداعدة

ركجد  0000. 12 36.951
لالتة 
 معنكدة

العالتة بدف ر دـ الطال ة الددندة النشاط 
العداعم كهناؾ رعادش علمم بدف 

 الجمالات العداعدة تم الدكلة

ركجد  0000. 12 52.694
لالتة 
 معنكدة

العالتة بدف ر دـ الطال ة الددندة النشاط 
لمم للعلطة تم العداعم كهناؾ رداكؿ ع

 الدكلة 

ركجد  3100. 12 13.862
لالتة 
 معنكدة

العالتة بدف ر دـ الطال ة الددندة النشاط 
العداعم كهناؾ مشاراة لم رلؼ تلات 

 المجرمر تم العلطة العداعدة

ركجد  0300. 12 22.747
لالتة 
 معنكدة

العالتة بدف ر دـ الطال ة الددندة النشاط 
للوركة بدف  العداعم كهناؾ رقعدـ لادؿ

ركجد  0150. 12 24.971
لالتة 
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 معنكدة الكودات الم رل ة 

 ـ2012المصدر: بيانات االستبياف، إعداد الباحث، دنقال، 

 رابعان: العالتة بدف ععى الطال ة الددندة الرم ركالدفا لرقلد مقالد تم الحاـ كالكحدة الكطندة:

ر دـ الطال ة الددندة النشاط العداعم   رـ إ ربار لدد مف العالتات بدف المرغدر المعرقؿ 
 ( دكض  نرالج هذ  العالتات.4كلدد مف المرغدرات الرابعة المرعلقة بالكحدة الكطندة. الجدكؿ  

 ( نتائج العالقة بيف سعى الطائفة الدينية التي تواليها لمحكـ والوحدة الوطنية4جدوؿ رقـ)

قيمة مربع  العالقة
 كاي

درجة 
 الحرية

مستوي 
 ويةالمعن

نوع 
 العالقة

العالتة بدف ععى   الطال ة الددندة الرم 
ركالدفا لرقلد مقالد تم الحاـ  ك هناؾ 

 كحدة كطندة

ركجد  0360. 3 8.534
لالتة 
 معنكدة

العالتة بدف ععى   الطال ة الددندة الرم 
ركالدفا لرقلد مقالد تم الحاـ  كهناؾ 
مبادئ للدا مر ؽ للدفا مف الجمدر نحك 

 لكطندةالكحدة ا

ركجد  0290. 6 14.076
لالتة 
 معنكدة

العالتة بدف ععى   الطال ة الددندة الرم 
ركالدفا لرقلد مقالد تم الحاـ  كهنالؾ 

 إمااندة بنا  كحدة كطندة 

ركجد  0000. 6 27.163
لالتة 
 معنكدة

العالتة بدف ععى   الطال ة الددندة الرم 
ركالدفا لرقلد مقالد تم الحاـ  كر ضؿ 

 ـ الوكرم لرقلد الحاـ بالدكلة النظا

و ركجد  9150. 6 2.052
لالتة 
 معنكدة

العالتة بدف ععى   الطال ة الددندة الرم 
ركالدفا لرقلد مقالد تم الحاـ  كر ضؿ 

 النظاـ الددمكتراطم لرقلد الحاـ بالدكلة 

و ركجد  6530. 6 4.178
لالتة 
 معنكدة
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العالتة بدف ععى   الطال ة الددندة الرم 
ركالدفا لرقلد مقالد تم الحاـ  كر ضؿ 

 النظاـ الددنم لرقلد الحاـ بالدكلة

ركجد  0010. 6 23.915
لالتة 
 معنكدة

العالتة بدف ععى   الطال ة الددندة الرم 
ركالدفا لرقلد مقالد تم الحاـ  كر ضؿ 

 النظاـ العالمانم لرقلد الحاـ بالدكلة

ركجد  0070. 6 17.693
لالتة 
 معنكدة

ة بدف ععى   الطال ة الددندة الرم العالت
ركالدفا لرقلد مقالد تم الحاـ  كدقر جمدر 

 اقتراد شرلدة النظاـ الحااـ 

و ركجد  1420. 12 17.219
لالتة 
 معنكدة

العالتة بدف ععى   الطال ة الددندة الرم 
ركالدفا لرقلد مقالد تم الحاـ  كهناؾ 

 رعام  عداعم بدف اقتراد تم الدكلة 

ركجد  0000. 12 73.122
لالتة 
 معنكدة

العالتة بدف ععى   الطال ة الددندة الرم 
ركالدفا لرقلد مقالد تم الحاـ  كهناؾ شدكع 

 لمبدأ المنا حة بدف الرنظدمات العداعدة

ركجد  0000. 12 36.951
لالتة 
 معنكدة

العالتة بدف ععى   الطال ة الددندة الرم 
 ركالدفا لرقلد مقالد تم الحاـ  كهناؾ
رعادش علمم بدف الجمالات العداعدة تم 

 الدكلة

ركجد  0000. 12 52.694
لالتة 
 معنكدة

العالتة بدف ععى   الطال ة الددندة الرم 
ركالدفا لرقلد مقالد تم الحاـ  كهناؾ رداكؿ 

 علمم للعلطة تم الدكلة 

و ركجد  3100. 12 13.862
لالتة 
 معنكدة

 2012احث، دنقال، المصدر: بيانات االستبياف، إعداد الب

 أهـ النرالج الرم رك لت إلدفا الدراعة:
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أوبرت الدراعة ال رضدة اقعاعدة تم كجكد اقور المكجب للددف تم بنا  الكحدة الكطندة كذلؾ مف 
  الؿ النرالج الرالدة :

   هناؾ إمااندة بنا  كحدة كطندة تكدة بالعكداف إذا رـ الرجكع إلم أ كؿ الددف
ة المعحدة الرم رؤاد كجكد لالتة معنكدة بدف الددانة ك الكحدة كددلـ ذلؾ الدراع

 الكطندة.
  دعفـ الددف ب كرة كاضحة تم تضادا المشاراة العداعدة  كددلـ ذلؾ الدراعة

 المعحدة الرم أظفرت كجكد اقور المعنكم بدف نكع الددانة كالمشاراة العداعدة.
 ة العداعدة تم العكداف ب كرة و دؤور اا رالؼ الددنم للم إ ردار نكع الشرلد

كاضحة  كدؤاد ذلؾ نرالج الدراعة المعحدة تم لدـ كجكد لالتة معنكدة مر اؿ 
 أنماط الشرلدة العداعدة ك نكع الددف.

  ر دـ الطال ة الددندة النشاط العداعم للمجمكلات الددندة الم رل ة كذلؾ ددلـ
ددنم( للنشاط  الكحدة الكطندة مف  الؿ الركج  نحك مق د كاحد  مق د

 الطال م.
  و دعفـ نشاط الطال ة الددندة تم لملدة الرداكؿ العلمم للعلطة ك رحقؽ ذلؾ

مف لدـ كجكد لالتة معنكدة بدف نشاط الطال ة الددندة ك الرداكؿ العلمم 
 للعلطة الذم ددلـ الكحدة الكطندة.

 الدراعة المعحدة  ددلـ الكو  للطال ة الددندة الكحدة الكطندة كذلؾ درأاد مف نرالج
تم لدـ كجكد العالتة المعنكدة بدف الكو  للكطف كاؿ أنكاع الكو ارال رلدة 
 كو ات تبلدة  حزبدة  كش  دة( ككجكد لالتة معنكدة بدف الكو  القكمم 

 كالكو  للطال ة الددندة.
 

 خرجت الدراسة بعدد مف التوصيات تـ توضيحها في التالي:

 فات لامة للم أعس ددندة ردلـ رحقدؽ الكحدة الكطندة تم وبد مف كضر مبادئ كمكج
 العكداف.

  العمؿ للم بث وقاتة الرعادش العلمم بدف الطكالؼ الددندة الم رل ة بدف أبنا  الكطف
 الكاحد.

  رقعدـ المردكد ااتر ادم بدف المناطؽ للم أعس ددندة  كااشارة إلم ذلؾ ن ان  ردحان
 ارضة الرقعدـ الددنم.إذ أف اؿ ال لات و رعرطدر مع
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  كضر أعس للمشاراة العداعدة طبقان للنفج الددنم تم ااعالـ الذم دبدف شركط إ ردار
 الحااـ كطرؽ إ ردارهـ  عدما أف أغلب عااف الدكلة مف المعلمدف.

  كضر برامج كطندة ردلـ تكة الحاكمة كرزدد شعكر المكاطف بفدبة كتكة الدكلة. اقمر
 لؽ إررباط بدف المكاطف كالدكلة كهذا ددلـ مكتؼ اقتراد تم الذم دؤدم بدكرة إلم 

 الركحد رجا  تضادا الكطف اقعاعدة.
  العمؿ للم كضر أعس كطندة ك ددندة ركض  نفج المعارضة العداعدة كحاوت ال ركج

 للم الحااـ.
 قائمة المصادر:

اانعاندة  ععدد مراد  المد ؿ تم رارد  اقدداف  بدركت لدف للدراعات كالبحكث -1
 ـ.2000كااجرمالدة  الطبعة اقكلى 

إبف ردمدة  تالدة تم المحبة  رحقدؽ: محمد رشاد عالـ القاهرة  ماربة الرراث ااعالمم   -2
 بدكف ط  

لبد القادر ب كش  م فكـ الددف بدف ال ار ااعالمم كالمعدحم  مجلة ال دمة العربدة نقال  -3
 .1996 نكف كالعلـك  بدركت  ماربة لبناف ناشركف  لف   الرفانكم  اشاؼ إ طالحات ال

 أ.س بكادف أمردادف  مقارنة اقدداف  ررجمة: رنا عامم  حلب  دارالرضكاف  بدكف طبعة.-4
أدكلؼ أرماف  ددانة م ر القددمة  ررجمة: لبد المنعـ أبك بار  محمد أنكر شارم القاهرة   -5

 ـ.1997الفدلة الم ردة العامة للاراب  عنة 
مدور لبد الرحدـ  تارة الكحدة الكطندة دراعات تم الكحدة الكطندة تم العكداف  مجلس -6

دراعات الحاـ ااتلدمم  جامعة ال رطـك  رحردر العجب أحمد الطرد م  مطبعة جامعة 
 ـ.1988ال رطكـ  الطبعة اقكلى 

للدراعات  محمد لمر بشدر  الرعلدـ كالكحدة الكطندة امدرماف   مراز محمد لمر بشدر-7
 .2005العكداندة  بدكف ط  

 لبد الرؤكؼ عند  رارد  العرب كالعالـ  حرب القـر ممدزارفا كرطكرها كنرالجفا  بدكف ط  ت.-8
"دراعة رأ دلدة" دؤاؽ لكشة بنت حعدف  -الفكدة العكداندة لبر الرارد -أحمد إبراهدـ دداب-9

 الطبعة الواندة  بدكف رارد . -الوات م
 ـ.1991العكدف بدف الرجمعات ااتلدمدة كدكلة حكض الندؿ  عنة  -بشدر محمد لمر--10
 . 1952القاهرة  -مطبعة ال جر –طبقات كد ضدؼ اهلل  -الشد  راج الددف البفارم-11
 .1967دار النفضة بدركت  -رارد  الوقاتة العربدة تم العكداف -لبد المجدد لابددف-12 

 الشباة العنابكردة-13
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 ة الموجستية عمى كفاءة األداء الموجستيأثر دمج األنشط

 (م(2010م ـــ  2002) دراسة حالة هصانع البوهيات يف والية اخلرطوم)

 أنور عبد اهلل محمد أبوبكر د.

 كمية الدراسات التجارية جامعة السوداف لمعمـو والتكنموجيااالستاذ المساعد ب

 المستخمص

ر دمج اقنشطة اللكجعردة للى ا ا ة اقدا  رناكلت هذ  الكرتة بالدراعة كالرحلدؿ أو     
. كتد هدتت الدراعة إلى  اللكجعرم  دراعة حالة الشراات المنرجة للبكهدات تم كودة ال رطـك
جابات كحقالؽ اوبات أك ن م كجكد لالتة إدجابدة بدف دمج اقنشطة  الك كؿ إلى نرالج كا 

دارس منفج دراعة الحالة  معرمدان للى المنفج ال اربركزدادة ا ا ة كتعالدة اقدا  اللكجعرم. كتد 
  كالرم رـ ركزدعفا للى اوعربانةالك  م الرحلدلم بااضاتة للمنفج ااح الم لرحلدؿ بدانات 

( ترد مف العاملدف بم رلؼ كظال فـ كدرجارفـ بعدد أربر شراات 100لدنة لشكالدة مؤل ة مف  
لنرالج الرم رك لت إلدفا الدراعة أف إدارة منرجة للبكهدات تم كودة ال رطكـ . مف أهـ ا

اللكجعردات رماف العمال  مف الح كؿ للى المنرج ال حد  تم المااف كالرال ة كالكتت 
ال حد . اما أكضحت الدراعة بأف المنظمة رفرـ بمناكلة المكاد لند ردتؽ المكاد ال اـ كالعلر 

زف كتؽ المعاددر العلمدة. اما رك لت مكتر الم نر كالم ا با ردارالنفالدة  كرفرـ المنظمة 
لى رطكدر  طكط إنراج إضاتدة  الدراعة بأف دمج اقنشطة اللكجعردة أدل إلى الرمدز اللكجعرم كا 

لى  تم رال ة اانراج ك النقؿ ك الر زدف. مف  كان  اضتم رال ة مشرردات المنظمة  ان  اضكا 
النظاـ اللكجعرم كلمال  المنظمة  رابط حدكم بدف اور اوتأهـ الرك دات ضركرة أف رموؿ 

كأف رععى المنظمة بعمؿ الرغلدؼ الماللـ للمنرج  كوبد أف داكف هناؾ رنعدؽ مرازم لاؿ 
اقنشطة اللكجعردة  كأف رقكـ بتنشا  تعـ  اص ببحكث كرطكدر اللكجعردات  كأف رحاتظ للى 

برغددر معار الشحف  اعرعدادالبدلة بالر لص الجدّْد مف تضالت الرغلدؼ  كأف راكف للى 
 لطلب العمدؿ مرى ما طلب ذلؾ.  اعرجابةبالاامؿ 

 عالعؿ اامداد. النظاـ اللكجعرم. الرمدز اللكجعرم. نظاـ المناكلة.الكممات الدالة: 
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ABSTRACT 

 This Paper handled scientifically and analytically the impact of 

integrating logistic activities on the logistic performance in the 

companies producing enamel paints in Khartoum State. 

The research aimed at reach certain findings, answers and facts to prove or negate any relationship 

between the impacts of integrating logistics activities on the efficiency of logistic performance. 

The research followed case study method, the descriptive analytical 

approach, in addition to the statistical method. A questionnaire was 

designed and distributed among one hundred persons of senior 

executive in four companies engaged in the production of enamel. 

These four companies were chosen randomly from six companies 

working in this field. The research reached a number of findings and 

recommendations. 

The most important findings are that the logistics management 

enables customers to get the right product at the right place cost and 

time. The organization concerned with material handling and final 

goods. 

The interest in the organization to choose the factory site and 

stores according to scientific standards. The study also found that the 

integration of logistics activities has led to logistical excellence and to 

develop additional production lines, reducing the cost of organization 

procurement, production, transportation and storage. The most 

important recommendations are the need to represent a vital 

communication link between the logistics system and customers and 

there must be central coordination for the logistics activities. There must 

be especial part for logistics research. 

 To maintain good environmental disposal of waste packaging. Be 

willing to change the path  of shipment in response to the request of 

customer.  

Key words: Supply chains. Logistic system. Logistic excellence. 

Handling system 

 المقدمة:

كهك للـ ددمج للـك رعربر لملدة إدارة اقلماؿ اللكجعردة مف المظاهر الحددوة لإلدارة        
اادارة مر مجاوت رقلدددة أ رل موؿ الرعكدؽ كاانراج كاادارة المالدة. كاقنشطة اللكجعردة 
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بدف أنشطة  باعرمراراانت رمارس ب كرة ترددة كمن  لة لعنكات لدددة كرربط اقلماؿ الرجاردة 
 النقؿ كالر زدف.

اادارم لألنشطة المرعلقة ببعضفا البعض   كالجددد تم هذا المجاؿ دنبر مف م فكـ الرنعدؽ    
كهذا أتضؿ مف إدارة هذ  اقنشطة بشاؿ من  ؿ. كرضدؼ اللكجعردات تدـ للمنرجات أك 
دارة المبدعات. كنجد أف الرنظدـ اللكجعرم تد  ال دمات الرم راكف ضركردة ارضا  المعرفلؾ كا 

رضمف اقنشطة اللكجعردة دا ؿ مر بعدة مراحؿ آ رها دطلؽ للدفا إدارة  علعلة اامداد كر
 نطاؽ لملدات الرحكدؿ للمنرجات. 

المراحؿ  تمبعض المؤععات ال نالدة العكداندة أف إدارة اللكجعردات و زالت  تمكنجد أن      
اقكلى حدث رقر ر اقنشطة للى الرعكدؽ  كاانراج  كالمبدعات  كالرمكدؿ  كالشرا   كالنقؿ 

 لذم دؤدم إلى زدادة راالدؼ اللكجعردات.ا كذلؾ دكف أم راامؿ اقمر

 مشكمة الدراسة:

 دماف  داغة مشالة الدراعة مف  الؿ الرعاؤؿ الرالم:ػ

هؿ هنالؾ لالتة ررابطدة ذات دولة إح الدة بدف دمج اقنشطة دا ؿ المنظمة لبر عالعؿ  -
 اامداد كراامؿ رلؾ اقنشطة كتعالدرفا؟. 

 : أهمية الدراسة

أيعلكب دمج اقنشطة دا ؿ المنظمة لبر كظد ة عالعؿ  اعر داـددردف للى اد دة رزكدد الم -أ   
 اامداد.

الاشؼ لف الق كر تم لدـ الراامؿ بدف اقنشطة دا ؿ المنظمة كالذم دحكؿ دكف  -ب   
 رحقدؽ أهداتفا كبالرالم زدادة الراالدؼ اللكجعردة كرآاؿ الرب . 

ؾ اقنشطة دا ؿ المنظمة لبر كظد ة عالعؿ دمج رل تمإظفار دكر اللكجعردات  -ت   
 اامداد.

 مشاردر رطكدر المنرجات كرحعدف أدا  المنظمة. تممعاهمة اللكجعردات  -ث   

 دتة تداس الراالدؼ كالمناتر كاقدا  كالرنظدـ. تممعاهمة اللكجعردات  -ج   

 



 

 

 

 University of Dongola Journal for Scientific Research, 6th edition January. 2014 

 

م4102- يناير السادسالعدد  العلويةث وجملة جاهعة دنقال للبح    
8
1

 

 أهداؼ الدراسة :

 عات اانراجدة بالعكداف.مدل إمااندة رطبدؽ إدارة اللكجعردات تم المؤع -أ   

الرأاد مف أف م فـك إدارة اللكجعردات درـ رطبدق  كتؽ اقيعس العلمدة الحددوة تى تطاع  -ب   
  نالة البكهدات.

 إظفار العالتة الررابطدة بدف اقنشطة اللكجعردة مف منظكر عالعؿ اامداد.  -ت  

 رال ة اانراج. كان  اضعؿ اامداد الرأاد مف العالتة الررابطدة بدف رطبدؽ م فـك عال -ث   

إظفار مدل تداس الراالدؼ  كالربحدة  كرضا  العمدؿ  كتدمة المعاهمدف  كمعركل اقدا   -ج   
 تى المنظمات. 

 فرضية الدراسة: 

هناؾ لالتة ررابطدة ذات دولة إح الدة بدف دمج اقنشطة دا ؿ المنظمة لبر كظد ة          
 ا ا ة كتعالدة المنظمة.     كزدادة عالعؿ اامداد

 : منهج الدراسة 

الرارد م كذلؾ لك ؼ المشالة كرحددد  اوعرقرالمدعرمد هذا الدراعة للى المنفج الك  م           
تم إجرا  كرحلدؿ دتدؽ للعكامؿ المؤورة تم حؿ  اوعرنباطممرغدرارفا الرابعة كالمعرقلة كالمنفج 

المرغدرات الرابعة كالمعرقلة كذلؾ بتعر داـ المنفج  المشالة تم إعر الص العالتات بدف
 ااح الم تى رحلدؿ البدانات.

  :حدود الدراسة

 حدكد مااندة: تطاع  نالة البكهدات بكودة ال رطـك كالماكف مف أربر شراات. -أ

 ـ.2010 –ـ  2002حدكد زماندة  -ب

 أداة الدراسة:

للى المقابلة الش  دة كالمالحظة كاوعربانة  أما  رعرمد الدراعة تم جمر البدانات اقكلدة       
البدانات الوانكدة تدرـ جمعفا مف  الؿ الارب كالمراجر كالدكردات كالدراعات العابقة كشباة 

 اونررنت.
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  هيكؿ الدراسة :

 ل دمة أهداؼ الدراعة تقد رـ رقعدمفا الى :

 / الدراعات العابقة.1

 /  اوطار النظرل للدراعة.2

 اعة المدداندة./ الدر 3

 أواًل: الدراسات السابقة :

ل دمة أغراض الدراعة رـ إعرعراض بعض الدراعات ذات ال لة بمكضكع الدراعة للى 
 النحك اورم:

 (: 2006/ رونالد اتش بالو، )1

دارة 2006رناكلت دراعة  ركنالد ارش بالك  ـ( رطكر كمعرقبؿ ال دمات اللكجعردة كا 
دث تامت برل دص حالة اقلماؿ اللكجعردة كادؼ رر ؿ اقلماؿ علعلة الركردد كرتة لمؿ  ح

دارة علعلة الركردد كاد دة المعالجة تم المعرقبؿ كاقحداث الرم مف المحرمؿ أف ررـ  اللكجعردة كا 
الحاجة للعملدات اللكجعردة ك دمة العمال  حدث دقر ر اقمر  ازددادكاذلؾ  تم المعرقبؿ القردب.

فا مر راالدؼ اانراج كرعربر علعلة الركردد م دران للمعاهمة تم إدرادات للى الراالدؼ كمقادضر
الشراة كرقددر اادرادات مف الرحددات الرلدعدة للمعرقبؿ كاذلؾ الحكجة إلى الردردب الرعاكنم تم 
الرقندات  كبنا  العالتات كالوقة كالمفارات الالزمة. هذ  الكرتة رازت للى  دمة العمال  كرجاهلت 

 اقنشطة اق رل. أور 

 (:2002/ المبرت، ودوقالس ـ.، )2

ـ(  دكر المددردف تم اللكجعردات مرعددة 2008رناكلت دراعة  ومبرت  كدكتالس ـ. 
الكظالؼ لبر عالعؿ اامداد بحث دكر النقؿ كاامداد تم الشراة كالركابط بدف ال دمات 

دات لـ دشاراكا تم اؿ اقنشطة حدث اللكجعردة ك إدارة علعلة الركردد  حدث أف مددرم اللكجعر
هناؾ حاجة إلى إجرا  بحكث لرحددد ال جكات بدف الك  ات ك الممارعات الحالدة كدماف الدراعة 

مف إدارات النقؿ كاامداد كأهمدة رأودر  اوعر ادةلف العكامؿ المعالدة ك العكالؽ الرم رحكؿ دكف 
لف العكامؿ اقي رل الرم تد رؤور للى درجة . هذ   اللكجعردات المرعلقة برطكدر المنرجات كالدراعة 
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دارة الم زكف   الدراعة  رازت للى النقؿ كرجاهلت أنشطة الشرا   ك دمة العمال   كالم ازف  كا 
 كرشغدؿ أكامر الطلب  كنظـ المعلكمات  كرحددد مكاتر المنشآت. 

  (:2002فيميب الـ كارتر، ) /3

ـ( علعلة اامداد  الرحددات كالممارعات الجددة 2009رناكلت دراعة  تدلدب وـ ااررر 
دراعة حالة  كتد رك لت الدراعة إلى أن  لرحقدؽ الراامؿ الحقدقم تم عالعؿ اامداد وبد مف 
راكدف رؤدة مالدة   كبنا  الوقة كرقاعـ الم اطر. ك رنمدة المجرمر كالوقاتة كالمنظمة لدلـ عالعؿ 

نشا  المكاتر ال حدحة. ك الح اظ للى العالتات مر العمال   اامداد. ك ر مدـ المنرجات كا 
كالمكرددف  ك لؽ تعالدة تم المبدعات كالعملدات. ك رطكدر تكالد بدانات  حدحة كرطكدر القدرات 

 ترار علدـ. ار اذالرحلدلدة للمعالدة تم 

نشا  مكاتر المنشآت  كتكالد البد     انات  هذ  الدراعة رازت للى أنشطة  دمة العمال   كا 
كرجاهلت اقنشطة اق رل. أنجد أف الدراعات المذاكرة ألال  لـ ررناكؿ اؿ اقنشطة اللكجعردة 
بؿ رناكلت بعض اقنشطة اللكجعردة. كعررناكؿ هذ  الدراعة اؿ اقنشطة اللكجعردة دا ؿ 

 المنظمة كهذا مادمدزها لف بقدة الدراعات الرم رـ ذارها. 

 ة:  لمدراس النظريثانيًا: االطار 

 :تعريؼ إدارة الموجستيات 

جغراتدان كمف  اون  اؿآف تم أ كاانراج دبد اوعرفالؾالما رحعنت نظـ اللكجعردات تتف    
وـ عكؼ رر  ص بعض المناطؽ تم العلر الرم دماف إنراجفا با ا ة. كرعربر لملدة إدارة 

كعنقـك تى هذا اللكجعردات مف المظاهر الحددوة لإلدارة تم مكاجفة رحددات الع ر. 
م فـك اللكجعردات  كرعردؼ لكجعردات اقلماؿ  كرعردؼ عالعؿ  باعرعراضالمطلب 
 اامداد.

  :مفهـو الموجستيات  

دارة الركردد        دارة النقؿ  كا  دارة المكاد  كا  رك ؼ اللكجعردات بأعما  لدة منفا: الركزدر  كا 
مدادات  جابةاوعركاامدادات ال نالدة  ك إدارة القناة  ك نظـ  العردعة  كالركزدر الطبدعم  كا 

اقلماؿ. كرحركم اللكجعردات للى أنشطة النقؿ  كالم زكف  كال دانة  كرن دذ اامداد  
كالم ازف  كنقؿ المكاد  كالرغلدؼ  ك دمة العمال  كجدكلة المنرج.  ركنالد ارش   كالمشرردات  

 ـ(.2006بالك 
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ان نعبدان كهك للـ ددمج للكـ اادارة مر مجاوت رعربر إدارة اللكجعردات مجاون جددد
مف العبارة  اشرقت logisticsرقلدددة أي رل موؿ الرعكدؽ  كاانراج  كاادارة المالدة. كلبارة 

كرعنى إدكا  الجند  logic  أ لفا logistique كالعبارة ال رنعدة    logistikosالدكناندة    
 (.Stephen Hays Russell, 2000دة لإلمداد.  كتد رطكرت اللكجعردات إلى علعلة اكن

 :معنى الموجستيات  

الرعردؼ اللغكم لالمة لكجعردات  هك ترع مف العلـ الععارم درعامؿ مر اامداد  -أ  
كال دانة  كنقؿ المكاد كاقش اص كالمنشآت. كنجد أف هذا الرعردؼ دضر اللكجعردات تم 

 دة إدارة لكجعردات اقلماؿ.درماشى مر أهم العداؽ الععارم  كلان  و

كرعنم اللكجعردات ذلؾ الجز  مف لملدة علعلة الركردد الذم د طط كدن ذ كدرحاـ تم  -ب  
ردتؽ كر زدف البضالر  كال دمات  كالمعلكمات ذات ال لة بشاؿ درعـ بالا ا ة كال عالدة  

نرفا ان بنقطة  مال .  إعمالدؿ الع احرداجاتلرلبدة  اوعرفالؾبد ان مف نقطة المنشأ كا 
 ـ(.2001مبارؾ 

كتد لرؼ مجلس اقلماؿ اللكجعردة  منظمة محررتة لمددرم كمعلمم كممارعم  -ت 
ـ بغرض الرعلدـ المعرمر  كدلـ ربادؿ اقتاار( بأنفا رلؾ 1962اللكجعردات  راكنت لاـ 

ل اـ كالعلر  العملدة ال ا ة بر طدط كرن دذ كرتابة الردتؽ كالر زدف الايؼ  كال عاؿ للمكاد ا
النفالدة كالمعلكمات ذات العالتة كذلؾ مف مااف اانراج إلم مااف اوعرفالؾ بغرض 
رحقدؽ مرطلبات إرضا  العمال (. كرغـ أف هذا الرعردؼ دعربر ممرازان كتد لقم تبكون لردضان 

 إو أن  و دعربر رعرد ان مراامالن كذلؾ لآلرم:

   لر كالبضالر الماددة الملمكعة تقط  كتم نطبالان بالررادز للى العاإن  دعطم
الحقدقة تتف اودران مف المنظمات رؤدم  دمات بدون مف المنرجات الملمكعة  
كلددفا مشاالت لكجعردة كمر ذلؾ مف المماف أف رعر دد مف إدارة 

 اللكجعردات الجددة.
   لى المنظمة دشدر إلم أف اقلماؿ اللكجعردة ر رص بردتؽ العلر مف كا 

الذم دؤدم إلى إلربار اانراج مف بدف اقنشطة اللكجعردة كهذا غدر اقمر 
 حد   حدث أف اقلماؿ اللكجعردة و ررعامؿ مر لملدات اانراج ال ندة 
موؿ جدكلة الماادنات  كالرتابة للى جكدة لملدات اانراج  كلملدات كمراحؿ 

 الر ندر.
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 أهمية الموجستيات: 

د تدمة للمعرفلادف كللمكرددف الذدف لددفـ لالتة تكدة رؤدم اللكجعردات إلى إدجا     
باقنشطة اللكجعردة تم منظمات اقلماؿ تم منر ؼ  اوهرماـبالمنظمة. كتد جا  

بشاؿ ملحكظ. كنجد أن   اوزددادال معدنات كبدادة العردنات كذلؾ لندما بدأت الرال ة تم 
كالمااف. كتم هذا المطلب عنرناكؿ تم اللكجعردات درـ الرعبدر لف القدمة بدولة الكتت 

المنظمات  اهرماـاقعباب الرم أدت إلى إهماؿ اللكجعردات  كأهمدة اللكجعردات  كأعباب 
 بفا تم ال ررة الحالدة.

 أسباب إهماؿ الموجستيات: -1    

 باقلماؿ اللكجعردة تم المنظمات لعدة أعباب منفا: اوهرماـربما درجر ااهماؿ تم          

 رجاهؿ اقلماؿ كاقنشطة اللكجعردة اأحد الم ادر الرم دماف أف رحقؽ أرباح إضاتدة. -أ 

لدـ ركاتر البدانات الااتدة كالدتدقة لإلدارة العلدا لف رال ة اقنشطة اللكجعردة تم  -ب 
 المنظمة.

 ؤوررجاهؿ أور العكامؿ ال ارجدة للبدلة الرجاردة كالعكامؿ الدا لدة تم المنظمة كالرم ر -ت
 للى  بركز اللكجعردات كبالرالم رؤور للى م فـك الكظد دة.

ركزدر اقنشطة اللكجعردة بدف كظالؼ المنظمة الرلدعدة موؿ اانراج كالرعكدؽ كبالرالم  -ث 
 Zacharia, Zach G.andلدـ ركاتر بدانات لف رال ة هذ  اقنشطة بشاؿ من  ؿ.  

John T. Mentzer 2004.) 

 باألعماؿ الموجستية: أسباب اإلهتماـ -2

 التكمفة المتزايدة: -أ 

أك  لالتر ادتم العنكات اق درة رـ إجرا  العددد مف الدراعات لرحددد راالدؼ اللكجعردات    
% 12المنظمة. كللى عبدؿ المواؿ تتف مركعط رال ة اقنشطة اللكجعردة د ؿ إلى حكالم 

ى معركل المنظمة ررراكح رال ة للى معركل العالـ  كلل ااجمالممف النارج القكمم 
% مف لالد المبدعات  حدث دماف رقددر رال ة اللكجعردات تم 30% ك 4اللكجعردات بدف 

 ,Rodrigues  2005المرربة الواندة بالنعبة لرال ة البضالة المبالة   رال ة المشرردات(.  
Alexandre M.,.) 
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 إمتداد خطوط اإلنتاج والتوزيع: -ب  

العالمم  لذلؾ أ بحت المنظمات رفرـ  اوتر ادلد اآلف هك الراامؿ مر العا اورجا   
الماللمة الرم رمانفا مف الكلكج تم اقعكاؽ العالمدة لرعكدؽ  اوعرراردجداتبالبحث لف 

منرجارفا  حدث درـ إنراجفا تم المااف الذم رن  ض تد  الراالدؼ( حدث  طكط اامداد 
لمحلم أك تم حالة اانراج الذم رن  ض تد  رال ة العمالة كالركزدر رمرد تم حالة اانراج ا

 (..Sebastiao, Helder J 2005كالمكاد ال اـ.   

 :لالستراتيجيةالموجستيات مهمة  -ت

ربذؿ المنظمات كتران طكدالن كجفدان ابدران تم عبدؿ إدجاد الطرؽ الرم دماف أف رمدز بفا      
الرمادز ك ا ة تم رال ة  اعرراردجدةأم أف  عدف.منرجارفا ك دمارفا لف غدرها مف المنات

المنرج رركتؼ إلى حد ابدر للى ا ا ة أدا  اقلماؿ اللكجعردة مف حدث الرال ة.  شارلز 
 (.2008هؿ  

 الموجستيات تضيؼ قيمة ممحوظة لمعميؿ: -ث 

دف رقؿ تدمة المنرجات كال دمات إذا لـ راف مراحة للعمدؿ تم الكتت كالمااف الذ        
تدفما. كللى عبدؿ المواؿ   شراة الاارربدالر دمانفا جلب أم  اوعرفالؾدرغب العمدؿ 

 تطعة غدار قم مااف تم العالـ

( كلاف لندما ررحمؿ المنظمة رال ة نقؿ ,Montago 200   الؿ أربر كلشردف عالة تقط.
ؾ عكؼ دزدد مف بالم زكف تم الكتت المناعب تتف ذل اوحر اظالمنرج أك ال دمة للعمدؿ أك 

القدمة المضاتة إلى هذ  ال دمات بالنعبة للعمدؿ كالرم لـ راف تى الحعباف.  إعمالدؿ 
 مبارؾ (.

 ورد مناسبيف وسريعيف: استجابةالحاجة المتزايدة لمعميؿ في الحصوؿ عمى  -ج

ماادنات ال رؼ اآللم  كرك دؿ  كانرشارإف مجاؿ عالعؿ اقطعمة الجاهزة كالعردعة      
لبات للمنازؿ  كالبردد االارركنم كااتباؿ للى اانررنت تم العنكات اق درة جعلت الط

العمدؿ دركتر أف راكف هذ  المنرجات كال دمات مراحة  الؿ تررة ت درة. بااضاتة إلى 
(   ,Judy Strauss, Adel 2007 El-Ansaryذلؾ تتف رطكر نظـ المعلكمات 

اانراج كالرنمدط عالد المنظمات للى أف رعلؾ ما  كلملدات الر ندر اآللم كالمركنة تم
 دعرؼ بحجـ اانراج الابدر كاذلؾ الرعكدؽ ذك الحجـ الابدر.
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 :الموجستيات في المنظمة وأهدافها 

موالدة تم عكؽ الفدؼ.  اعرجابةدعرعمؿ مددرم الرعكدؽ هذ  الطردقة لمحاكلة ركلدد        
عدؿ للى أعاس مرارر لرلبدة الحاجات المرغدرة دماف أف د Market Mixكالمزدج الرعكدقم 

ما  علعة  مشللمجمكلة الفدؼ كالددنامدادات اقي رل للبدلة الرعكدقدة. أما اانراج دفرـ بر ندر 
أك  دمة(. كرعربر المة اانراج المة مطلقة غدر محددة لزمف معدف دجب أف درـ تد  هذا 

ا المة اانراجدة تفم معدؿ أك  نعبة( رربط بدف اانراج  أك امدة محددة دجب الك كؿ إلدفا أم
( كالمنرج هك 2008.  أعامة محمكد تردد Inputsكبدف المد الت  Outputsالم رجات 

مجمكلة المكا  ات الرم رحقؽ إشباع معدف لحاجات كرغبات معر دمم المنرج  كر نؼ 
ة مف اقنشطة الرم   تتنفا مجمكلة ااملProcessالمنرجات إلى علر ك دمات. أما العملدة 

دجب أف رارمؿ انراج نردجة دعطدفا العمدؿ تدمة. اما أف العددد مف منظمات اقلماؿ رمارس 
أنشطة أي رل بجانب الكظالؼ اقعاعدة تم هداالفا الرنظدمدة  الرعكدؽ  كاانراج  كالرمكدؿ  

قؿ كالمناكلة كالر زدف كذلؾ كرنمدة المكارد البشردة( كالرم ررموؿ تم الشرا  كاامداد كالرعبلة كالن
أنشطة معاكنة. كتم الحقدقة نجد أف ركاد الرعكدؽ كاانراج مف الاراب كالباحودف لـ  بالربارها

درجاهلكا اقهمدة الابدرة الرم رحظى بفا اقلماؿ اللكجعردة كالرم رقر تم نطاؽ اؿ مف الرعكدؽ 
بأن   رلؾ العملدة الرم رنرج بفا الرعكدؽ  Philip Kotlerكاانراج كتد لٌرؼ تدلدب اكرلر 

الشراات تدمة للعمال   كربنم لالتات لمدؿ تكدة ام رعر لص تدمة مف العمال  تم مقابؿ 
ذلؾ(. كرموؿ اقلماؿ اللكجعردة تم الكاتر لملدة إلادة رجمدر عكا  مف  الؿ الفداؿ الرنظدمم 

ا تم المنظمة لااتة اقنشطة الرعمم للمنظمة  أك مف  الؿ الم اهدـ الذهندة لإلدارة العلد
اانراج كالعملدات. كهذا دقكد إلى دمج أك ركحدد  اللكجعردة كالرم رندرج رحت رادة الرعكدؽ أك

بدف الرعكدؽ  انقعامفاهذ  اقنشطة مر كضعفا رحت إشراؼ كحدة رنظدمدة كاحدة بدون مف 
 ـ(.2007كاانراج. تدلدب اكرلر  جارل أرمعرركنج 

 موجستية:مزيج األنشطة ال

إف أنشطة إدارة اللكجعردات  إدارة علعلة اامداد( ر رلؼ مف منظمة ق رل كذلؾ  
حعب الفداؿ الرنظدمم ال اص بالمنظمة  كآرا  ككجفات نظر ألضا  اادارة العلدا حكؿ 
لنا ر كماكنات العمؿ اللكجعرم  كنجد أف اقهمدة النعبدة لألنشطة اللكجعردة مأ كذة بشاؿ 

دات كظركؼ المنظمة. كتى هذا المطلب عنرناكؿ العنا ر الرلدعدة للكجعردات  من رد لعمل
 كاقنشطة اقعاعدة للكجعردات  كاقنشطة المعالدة للكجعردات. 
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 العناصر الرئيسية لألنشطة الموجستية:  -1     

الكودات المرحدة اقمردادة تتف  تمبالرجكع إلى مجلس إدارة اقلماؿ اللكجعردة  
 كار اوت   دمة العمال   كالرنبؤ بالطلب  هم ر الرلدعدة قم نظاـ لكجعرم نمكذجم العنا

دارة الم زكف  كمناكلة المكاد ال اـ  كرن دذ الطلبدات  كدلـ ال دمات   مكاتر  كا ردارالركزدر  كا 
الم ازف كالم نر  كالشرا   كالرعبلة كالرغلدؼ  كالرعامؿ مر البضالر المررجعة  كالر لص مف 

 ال ردة كالمنرجات المعدبة  كالنقؿ  كالر زدف كالم ازف.

 الموجستي: االستراتيجيالتخطيط 

الفامة ادارة أم منظمة  اولرباراتللمنظمة دأرم تم مقدمة  اوعرراردجم اورجا رحددد   
كذلؾ مف أجؿ رحقدؽ أهداتفا المالدة كالرنمكدة كزدادة ح رفا تم العكؽ. كهذ  لادة لملدة 

ة درـ مكاجفرفا بكاعطة اادارة العلدا وـ ررـ ررجمرفا إلم  طة رن دذدة للمنظمة ااؿ. كتم إبدالد
اللكجعردات  كر طدط اللكجعردات   كاعرراردجدةالمنظمة   اعرراردجدةهذا المطلب عنرناكؿ 

رشادات  داغة   ـ( 2005اللكجعردات.  عاك ت شاندر جاؾ مدردث  اعرراردجدةكا 

   نظمة:الم استراتيجية -1   

المنظمة مر الرعبدر الكاض  كالمحدد قهداتفا عكا ان اانت ربحدة  اعرراردجدةدبدأ مكلد       
  أك لالدان للى رأس الماؿ  أك زدادة ح رفا تم العكؽ. اجرمالدةموؿ البقا  تم العكؽ  أك 

تم  حدث دجب أف درـ تفـ هذ  اقهداؼ جددان. كدلم بعد ذلؾ مادعرؼ بالرؤدة كالرم رحدث
طكدلة المدل. كهذا درطلب رحددد أربعة  اعرراردجدةالغالب لند رغبة المنظمة تم كضر 

الجددة كهم: العمال    باوعرراردجدةكالرم دماف ك  فا  لالعرراردجدةلنا ر أعاعدة 
 كالمكردكف  كالمناتعكف  كالمنظمة. 

       الموجستيات: استراتيجية -2    

الجددة للكجعردات اودران مف العملدات اابدالدة كالرم رـ  اوعرراردجدة ا رداردرطلب  
 ,Stank, Theodore P., Davis المنظمة ااؿ.  اعرراردجدةمف تبؿ تم رنمدة  اعر دامفا

Beth R. ,2005 )اللكجعردات والوة أهداؼ هم ر  دض الرال ة  كر  دض رأس  كوعرراردجدة
اللكجعردات  اعرراردجدةكالمعلكمات رعاهـ تم  الماؿ  كرحعدف ال دمة. إف العملدات  كالعكؽ 

اللكجعردات رامف تم رلبدة رغبات العمال  كالقناة. كللى عبدؿ  اعرراردجدةال عالة  كتعالدة 
العكؽ  اعرراردجدةالمواؿ  المنظمة الرم ركاج  برفددد مف المناتعدف رحراج إلى أف رراز للى 
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 Mc. Ginnic, Michael A., Kohn, Jonathan 2002المعلكمات.  باعرراردجدةمعززة 
W.,.) 

 تخطيط الموجستيات: -3

 مستويات التخطيط: -أ   

طكدؿ المدل حدث داكف مدل الكتت أاور مف لاـ كدر ؼ  اوعرراردجمدعربر الر طدط 
بالعمكمدة  كدشمؿ الر طدط الراردام مدل ككتت أتؿ مف لاـ كدعربر الر طدط الرشغدلم ت در 

 لقرارات بشاؿ دالـ للى أعاس دكمم أك أعبكلم. المدل  حدث ر نر ا

 المنتج الموجستي:

المنرج اللكجعرم هك مجمكلة مف ال  الص الرم درـ الرعامؿ معفا بكاعطة     
دشاؿ كدعاد  اللكجعرمالمعؤكؿ لف ألماؿ اللكجعردات  كللك كؿ إلى مدزة رناتعدة تتف المنرج 

مف العمدؿ. كتم هذا المطلب  كاعرجابة  رشادل  كذلؾ للك كؿ إلى كضر أتضؿ تم العكؽ
  كر ندؼ المنرجات كال دمات  كدكرة حداة المنرج  ك كاص اللكجعرمعنرناكؿ طبدعة المنرج 

 المنرج  كرغلدؼ كرعبلة المنرج  كرععدر المنرج.

 : The Nature of Logistic Productطبيعة المنتج الموجستي  -1

عربر أحد أتطاب الجكدة تم العالـ  تتف المنرج اللكجعرم كهك د Juranكتقان لرعردؼ جكراف     
هك الم رجات أك النردجة قم نشاط أك لملدة كدراكف المنرج مف جز  مادم ملمكس كجز  آ ر 

دعمى المعركض ااجمالم لمنرجات المنظمة. كدفرـ م فكـ المنرج  غدر ملمكس  كذلؾ ل لؽ ما
Product Concept كا المنرجات الرم رقدـ اقاور تم عمات بأف المعرفلادف عكؼ د ضل

  لذلؾ دجب أف ركج  المنظمة طاترفا لعمؿ رحعدنات تم اوبرااردةالجكدة كاقدا   كالعمات 
 ـ(.2007المنرج. تدلدب اكرلر  جارل أرمعرركنج 

 :Product and Service Classificationوالخدمات  المنتجاتتصنيؼ  -2 

ماف رقعدـ المنرجات كال دمات إلى منرجات للعمال  حعب الر ندؼ الاالعدام د    
 كمنرجات لل نالة.

 Consumer Products : منتجات العمالء  -أ    
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كهم الرم درـ ركجدففا للعمال  المعر دددف منفا كرجاؿ الرعكدؽ دعرتكف جددان ال ركؽ     
 . العمال  للبضالر كال دمات كمف أدف دشرركنفا ا رداراقعاعدة تم طردقة 

 :Industrial Productsمنتجات صناعية  -ب     

المنرجات كال دمات ال نالدة  هم رلؾ المكجفة لألش اص كالمؤععات الرم رعر دمفا     
 انراج بضالر أك  دمات أ رل. 

 :Product Life Cycleدورة حياة المنتج  -3     

تررة حدار . كرشمؿ  مس  كهم ال ررة الرم رحدث تدفا مبدعات المنرج  كأرباح  طكاؿ    
قكؿ مرة  اعر دام مراحؿ ممدزة هى: رطكدر المنرج. كرقددم   كنمك   كنضج   كهبكط . كرـ 

 ,Parker 2002كذلؾ لف طردؽ رنمدة العدكلة النقددة.   1965مف تبؿ ودكدكر لد دت 
Geoffery G., Anderson, Edward, G.,.) 

 خواص المنتج: -4 

أهمدة للمنرج  كالرم رؤور للى العداعة اللكجعردة إلى المنرج  رنعب ال كاص اقاور   
 ن ع   موؿ:

 نعبة الكزف إلى الحجـ. -أ

 نعبة القدمة إلى الكزف. -ب    

 ااعربدالدة.  -ت

  كاص الم اطر. -ث

 :Product Packaging and Packingتغميؼ وتعبئة المنتج  -5

د محدكد منفا موؿ المكاد ال اـ  كالعدارات  معظـ المنرجات درـ ركزدعفا مغل ة ب الؼ لد   
 كدرـ رغلدؼ المنرج لعدة أعباب منفا:

 لرعفدؿ الر زدف كالمناكلة. -أ

 لحمادة المنرج. -ب

 لرركدج بدر المنرج. -ت
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 لرغددر اواتة المنرج. -ث

 .جالمنر اعر داـلرعفدؿ  -ج

 لرعفدؿ إلادة إعر داـ المنرج مف تبؿ المعرفلؾ. -ح

 مف كعالؿ النقؿ. عر ادةاولرحعدف  -خ

 دماف رحقدؽ اؿ ذلؾ مف  الؿ اللكجعردات. كو          

 تسعير المنتج:  -6 

  كالرععدر ربعان F.O.Bمف طرؽ الرععدر  الرععدر بالرعلدـ للى ظفر الع دنة      
 ,Incentive Pricing . Higgistonللمنطقة الجغراتدة  كالرععدر المكحد  ك الرععدر بالحكاتز 

James K., Book Binder, 1994James H.,.) 

 المطمب الثاني: خدمة العمالء الموجستية:

دجب أف ركتر المنظمة معركدات  دمة إمدادات مرر عة للعمال . كراكف اؿ مف    
معرتة ركتعات العمال  كتفـ أدا  المنظمة  بالنعبة إلى مناتعدفا( ل كاص  دمة اللكجعردات 

ال دمة. كعدرناكؿ هذا المطلب رعردؼ  دمة العمال   كلنا ر  دمة  ازامردالحدكدة تم رحقدؽ 
العمال   كاقهمدة النعبدة لعنا ر  دمة العمال   كزمف دكرة الطلب  كأهمدة  دمة العمال  

 اللكجعردة  كالرال ة مقابؿ ال دمة  كرحعدف أدا   دمة العمال .

 :Customer Service Definedتعريؼ خدمة العمالء  -1

ال دمة اللكجعردة للعمال  تم معظـ المنظمات اما دلم:  ركتدر  Heskettرؼ ل
 تم المنرجات الرم دطلبفا العمال (. كدماف رعردؼ  دمة العمال  اما دلم:  كاولرماددةالعرلة 

لملدة رحدث بدف المشررم  كالبالر  كطرؼ والث. كدنرج لف العملدة تدمة مضاتة 
لؾ مف كجفة نظر العملدة راكف  دمة العمال  لملدة لركتدر مناتر للمنرج  أك ربادؿ لل دمة. لذ

تدمة مضاتة معنكدة لعلعلة العرض بطردقة تعالة للرال ة. جدمس اعركؾ  دكتالس 
 ـ(.2009ومبدرت 
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 :      Supply chainsسالسؿ اإلمداد

ودرة إف اللكجعردات ماهم إو مجمكلة مف اقنشطة الكظد دة الرم ررارر مرات ا     
كذلؾ لبر القناة الرم درـ مف  اللفا رحكدؿ المكاد ال اـ إلى منرجات رامة ال نر  مر إضاتة 

 Gary 2005تدمة ملمكعة لفذ  المنرجات تم لدكف العمال  الذدف دح لكف للدفا. 
Armstrong, Philip Kotler, كبذلؾ علعلة اامداد رعنم راامؿ العملدات الرجاردة الرلدعدة )

المعر دـ النفالم كمركران بالمكرددف اق لددف  كالرم ركتر المنرجات كال دمات  بد ان مف
كالمعلكمات الرم رضدؼ تدمة ل ال  العمال  كغدرهـ مف المنر عدف. كدعربر أم نشاط دضدؼ 
تدمة إلى المنرج أك ال دمة جز ان مف علعلة اللكجعردات  كرعربر إدارة رلؾ اقنشطة ال رددة بشاؿ 

كا لة إضاتة تدمة إلى المنرج أك ال دمة بموابة إدارة لإلمداد كالرمكدف  تى حدف جمالم  لم
رعربر اادارة الجمالدة لإلدارات أك المنظمات المعلكلة لف اقنشطة ال ا ة بعلعلة 
اللكجعردات  بموابة إدارة علعلة الركردد. كدماف رعردؼ عالعؿ اامداد بأنفا راامؿ لملدات 

مركران بالمكرددف اق لددف الذدف دكتركا المنرجات   النفالممف المعر دـ اقلماؿ الرلدعدة 
 (.,Douglas1998M. Lambert      كال دمات  كالمعلكمات الرم رضدؼ تدمة للعمال 

 مفهـو كفاءة األداء:

 مفهـو الكفاءة:

وانكدة رعربر الا ا ة معداران أعاعدان للحاـ للى أدا  اؿ المنشآت بجانب بعض المعاددر ال 
 موؿ المال مة كال عالدة.

المحددة    مقدمان ".  اقهداؼريعَّرؼ الا ا ة بأنفا " رال ة المكارد المعر دمة لبلكغ 
 1986Banker, B., and Callen, J.L., . ) 

  أك بعبارة أي رل اانراجدةكبدف المكارد  اانراجاا ديق د بالا ا ة " العالتة بدف حجـ 
( كمف اانراجدةالمد الت  اوعر دامات أك المكارد  إلى( اانراجرجات أك نعبة الم رجات  المن

 . اانراجدةمقداعان مف مقاددس الا ا ة  اانراجدةكبدف المكارد  اانراجوـ رعربر العالتة بدف حجـ 

 لبدالحم  :الرالمداكف للى النحك  اانراجدةللا ا ة  الرداضمللى ضك  ذلؾ الرعبدر 
 ـ(1999مرلم  

 الم رجات=  اانراجدةا ا ة ال
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 المد الت                     

:  محمد ععدد حن ى  همتى حاوت والث  اانراجدةربعان لذلؾ ررر ر الا ا ة 
 (.1992الشناكل 

 / اذا زادت الم رجات مر وبات المد الت .1

 / اذا ظلت الم رجات وابرة مر ان  اض المد الت .2

  اض المد الت ./ اذا ذادت الم رجات مر ان 3

درحدد هذا  كبالرالمالحاوت العاعدة   تم اانراجدةللى ضك  ذلؾ رن  ض الا ا ة 
 المقداس لف طردؽ رحددد اؿ مف البعط كالمقاـ. 

 

 قياس كفاءة األداء :

إف تداس اقدا  هك طردؽ المعرتة نحك إنراجدة ألظـ كربحدة مرزاددة  كهك و درـ ما لـ 
كالرعلدـ كرشرمؿ رلؾ المراحؿ للى اودر  اانراجالمشارادف تم مراحؿ  رشارؾ اؿ اقتعاـ كاؿ

مف اقطراؼ الذدف رربطفـ ار اوت كرتابة اؿ منفا لآل ر   دراز تداس اقدا  للى والث 
محاكر هم الجكدة   اقدا    الرال ة   كدجب أف دعرم تداس اقدا  للى الم رجات عكا  اانت 

  كتد رطكرت مقاددس اقدا  حدث ركجد مقاددس اانراجدةى المرحلة الرشغدلدة أك المنرج أك لل
مالدة كغدر مالدة  كتد أظفرت نرالج بعض الدراعات أف مقاددس اقدا  المالدة لفا تدر ابدر مف 

اقتؿ  لذا رمدنا مقاددس  ااداردةاقهمدة للى المعركل اوعرراردجم للمنشاة أاور مف المعركدات 
 . ـ(2002شكتى العدد تكدة  رل ة مف المعلكمات .  اقدا  بأنكاع م 

 ثالثًا: الدراسة الميدانية:                        

 مجتمع وعينة الدراسة:

 مجتمع الدراسة: -1

رموؿ مجرمر الدراعة تم شراات إنراج البكهدات بكودة ال رطـك  حدث دماف الرعرؼ للى    
رالج المعر ل ة مف دراعة العدنة كمف وـ رعمدـ   الص مجرمر الدراعة لف طردؽ إعقاط الن

 نرالج الدراعة للى المجرمر ال .
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 عينة الدراسة:-2 

العدنة العشكالدة ككجد أنفا راللـ مجرمر الدراعة حدث رنرشر شراات  با ردارتاـ الباحث  
كرـ  كودة ال رطكـ  كتد تاـ الباحث بتلطا  هذ  الشراات أرتامان  امردادإنراج البكهدات للى 

( لدنات لشكالدان  بعد ذلؾ تاـ الباحث بتلطا  أتراد العدنة أرتامان مرعلعلة حدث 4عحب لدد  
 رـ  لط هذ  اقرتاـ كذلؾ بفدؼ إلطا  أتراد العدنة تر ان مرعاكدة للد كؿ ضمف لدنة الدراعة.

نظران ًلابر لدنة م ردات مجرمر الدراعة تقد رـ ح ر تلات مجرمر الدراعة الذم 
ضر للدراعة  مر مرالاة أف درـ الح ر دكف المعاس بال  الص الرلدعدة الممدزة لفذا عد 

كالبالغ لددهـ  شراات إنراج البكهدات بكودة ال رطـكالمجرمر  حدث رمولكا تم العاملدف  ب
 ( م ردة  حدث دمولكف أهـ المكارد البشردة برلؾ الشراات.120 

تر اادارم كالر  ص دا ؿ شراات إنراج العدنة حعب المك  ا رداررـ للى ضك  ذلؾ 
 البكهدات بكودة ال رطـك للى النحك الرالم :

 محاعبة. -إدارة.     ت -هندعة.        ب -أ

 أي رل. -حاعكب.  ح -تانكف.        ج -ث

 أداة الدراسة واألساليب اإلحصائية المستخدمة:

 أداة الدراسة: -1

كذلؾ لف طردؽ لرضفا للى المشرؼ للى هذا  انةاوعرب دؽ  ا رباررـ    اإلستبياف: -أ
مف تي كر أك أ طا  للمدة  أك منفجدة  اوعربانةالدراعة كذلؾ للاشؼ لما داكف تم ر مدـ 

ك دؽ محركا  كبنال . كبال عؿ رـ حذؼ لدد لشر لبارات  اوعرق ا رؤور تم مكضكلدة 
 ( لبارةن.55كرعددؿ  مس لبارات لد ب  لدد العبارات  

جرا  الرعددالت المقررحة تاـ الباحث بركزدر لدد   اوعربانةبعد رحادـ          رـ اعربانة( 120كا 
% مف لدنة الدراعة  كدرل الباحث أنفا ااتدة 83كهم رموؿ نعبة  اعربانة( 100لدد   اعرالـ

كتؽ ردرج  اوعربانةالباحث نظاـ اقعللة المغلقة تم  اعر دـكمناعبة قغراض الدراعة. كتد 
 أتراد العدنة كهم:  وعرجاباتاعم  م

 .أيكاتؽ بشدة 
 .أيكاتؽ 
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 .محادد 
 .و أيكاتؽ 
 .و أيكاتؽ بشدة 

للى لدنة رجردبدة كذلؾ بعد معاناة الدارس اتناع المبحكودف بذلؾ كتد رـ  اوعربانةرـ ركزدر  
عبة الدارس رعربر ن الرقاد% كتم 71الدا لم أل ا اركنباخ كالذم بلغ  اورعاؽحعاب معامؿ 

 .اوعربانةللى  اولرماددةمقبكلة لقداس درجة 

 المقابمة: -ب

 تاـ الباحث بتجرا  بعض المقابالت دا ؿ رلؾ الشراات لردلدـ المعلكمات حكؿ مكضكع الدراعة.

 الُطرؽ المستخدمة في تحميؿ البيانات : -2

لدة للعلـك اوجرما ااح الدةرـ رحلدؿ بدانات الدراعة لف طردؽ برنامج الحزمة 
 SPSS )الطرؽ الرالدة: باعر داـ 

 (:Frequenciesطريقة اإلجراء اإلحصائي ) -أ

 الرارارات كالنعب النكلدة للمرغدرات. وعر راجالباحث هذ  الطردقة  اعر دـ 

 (.Cross tabs) طريقة اإلجراء اإلحصائي مربع كاي -ب

لدؿ بدانات الدراعة الباحث تم رح اعر دمفارجدر ااشارة إلى أف هذ  الطرؽ هم الرم 
 ك كون قشااؿ الدراعة. (E xcelالباحث برنامج الجداكؿ االارركندة   اعر دـاذلؾ 

 خصائص عينة الدراسة: 

 المستوى التعميمي: -1

 %( مف المبحكودف16.0لم ردات العدنة أف نعبة   الرعلدممدالحظ الباحث مف  الؿ المعركل  
مؤهؿ دبلـك كعدط  كنعبة  دحملكف ف المبحكودف%( م13.0مؤهؿ وانكم  كنعبة   دحملكف

 مؤهؿ  دحملكف %( مف المبحكودف59.0 

%( مف 2.0  كنعبة  دبلكـ لالم مؤهؿ دحملكف %( مف المبحكودف8.0  كنعبة  باالردكس
 داركراة. مؤهؿ  دحملكف %( مف المبحكودف2.0  كنعبة  ماجعردر مؤهؿ دحملكف المبحكودف

 التخصص: -2
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 %( مف المبحكودف10.0ف  الؿ  ا دة الر  ص لم ردات العدنة أف نعبة  دالحظ الباحث م
ر   فـ العلمم إدارة  كنعبة  %( مف المبحكودف33.0ر   فـ العلمم هندعة  كنعبة  

 %( مف المبحكودف7.0ر   فـ العلمم محاعبة  كنعبة   %( مف المبحكودف19.0 
ر   فـ العلمم أي رل  كنعبة  %( مف المبحكودف30.0ر   فـ العلمم حاعكب  كنعبة  

 %( مف المبحكودف لـ دجاكبكا للى هذا العؤاؿ .1.0 

 إختبار فرضية الدراسة:

( دعرنرج الباحث مف ما درضمن  هذا ااح ا  الك  م كجكد 1مف بدانات الجدكؿ بالرتـ       
كتدمة مربر مؤشرات بدف هذ  العالتات كالرم نرجت لنفا تدـ إح الدة مرمولة تم درجة الحردة  

 اام كتدمة معركل المعنكدة كللى ضك  ذلؾ درض  للباحث اقرم:
الفرضية: هنالؾ عالقة ترابطية ذات داللة احصائية بيف دمج األنشطة داخؿ المنظمة عبر 

 وظيفة سالسؿ اإلمداد وزيادة كفاءة وفعالية المنظمة

 (:Cross tabsعالقات الفرضية: ) (1جدوؿ رقـ )

درجة  بر ااممر  العالتة الرتـ
 الحردة

معركم 
 المعنكدة

 النردجة

إف دمج اقنشطة دا ؿ المنظمة دؤدم إلى رحعدف ردتؽ المكاد  1
ف الفداؿ الرنظدمم لشراات إنراج  ال اـ كالمنرجات النفالدة كا 
البكهدات دعمؿ للى رتر ا ا ة اقدا  كدلـ اابداع بغرض 

 الرمدز اللكجعرم.

29.571 16 .020 

ركجد لالتة 
 نكدةمع

دؤدل دمج اقنشطة دا ؿ المنظمة إلى ااعرغالؿ اقموؿ  2
ف الفداؿ الرنظدمم لشراات إنراج  لعملدرم النقؿ كالر زدف كا 
البكهدات دعمؿ للى رتر ا ا ة اقدا  كدلـ اابداع بغرض 

 الرمدز اللكجعرم.

20.222 12 .063 

و ركجد 
 لالتة معنكدة

ف الفداؿ هناؾ رنعدؽ مرازم لاؿ اقنشطة الل 3 كجعردة كا 
الرنظدمم لشراات إنراج البكهدات دعمؿ للى رتر ا ا ة اقدا  

 كدلـ اابداع بغرض الرمدز اللكجعرم.
39.231 16 .001 

ركجد لالتة 
 معنكدة

إف دمج اقنشطة اللكجعردة أدل إلى ر  دض كتت اانجاز  4
ف الفداؿ الرنظدمم لشراات إنراج البكهدات دعمؿ للى رتر  كا 

16.330 16 .430 
و ركجد 
 لالتة معنكدة
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 ة اقدا  كدلـ اابداع بغرض الرمدز اللكجعرم.ا ا 

ف  5 دكجد تعـ  اص لبحث كرطكدر اقنشطة اللكجعردة كا 
الفداؿ الرنظدمم لشراات إنراج البكهدات دعمؿ للى رتر 

 ا ا ة اقدا  كدلـ اابداع بغرض الرمدز اللكجعرم.
44.502 16 .000 

ركجد لالتة 
 عنكدةم

ف  6 إف دمج اقنشطة اللكجعردة أدل إلى الرمدز اللكجعرم كا 
الفداؿ الرنظدمم لشراات إنراج البكهدات دعمؿ للى رتر 

 ا ا ة اقدا  كدلـ اابداع بغرض الرمدز اللكجعرم.
27.640 16 .035 

ركجد لالتة 
 معنكدة

 ـ.2011إعداد الباحث مف بيانات اإلستبانة،

( دعرنرج الباحث مف ما درضمن  هذا ااح ا  الك  م كجكد 1ؿ بالرتـ  مف بدانات الجدك       
مؤشرات بدف هذ  العالتات كالرم نرجت لنفا تدـ إح الدة مرمولة تم درجة الحردة  كتدمة مربر 

 اام كتدمة معركل المعنكدة كللى ضك  ذلؾ درض  للباحث اآلرم:

 العالقة األولي:  -1

( كهم أتؿ مف 020.نرج الباحث بما أف تدمة معركل المعنكدة  (  دعر1الجدكؿ بالرتـ   مف    
 ( تتنفا ررتض ترض العدـ  كبالرالم داكف ال رض البددؿ كهك ترض الدراعة  حد . 005. 

 العالقة الثانية:  -2

ر مف  غ( كهم أ001.(  دعرنرج الباحث بما أف تدمة معركل المعنكدة  1مف الجدكؿ         
 ترض العدـ  كبالرالم داكف ال رض البددؿ كهك ترض الدراعة  حد .  ( تتنفا ررتض 005. 

 العالقة الثالثة:  -3

 ابر( كهم أ063.(  دعرنرج الباحث بما أف تدمة معركل المعنكدة  1الجدكؿ بالرتـ   مف     
( تتنفا رقبؿ ترض العدـ  كبالرالم داكف ال رض البددؿ كهك ترض الدراعة غدر 005.مف  

  حد . 

 العالقة الرابعة:  -4

( كهم أ غر مف 000.( دعرنرج الباحث بما أف تدمة معركل المعنكدة  1مف الجدكؿ       
 ( تتنفا ررتض ترض العدـ  كبالرالم داكف ال رض البددؿ كهك ترض الدراعة  حد . 005. 
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 العالقة الخامسة:  -5

مف  ابر( كهم أ430.ة  (  دعرنرج الباحث بما أف تدمة معركل المعنكد1مف الجدكؿ       
 ( تتنفا رقبؿ ترض العدـ  كبالرالم داكف ال رض البددؿ كهك ترض الدراعة غدر  حد . 005. 

 العالقة السادسة:  -6

( كهم أتؿ مف 035.( دعرنرج الباحث بما أف تدمة معركل المعنكدة  1الجدكؿ   مف     
 دؿ كهك ترض الدراعة  حد . ( تأنفا ررتض ترض العدـ  كبالرالم داكف ال رض البد005. 

" %(  كالرم رنص للى أف 67مف  الؿ نرالج العالتات العابقة وبت  حة ال رضدة بنعبة    
هنالؾ عالقة ترابطية ذات داللة إحصائية بيف دمج األنشطة داخؿ المنظمة عبر وظيفة سالسؿ 

 ". اإلمداد وزيادة كفاءة وفعالية المنظمة

 النتائج والتوصيات

 لنتائج:أواًل: ا

إدارة اللكجعردات الحددوة رماف العمال  مف الح كؿ للى المنرج أادت الدراعة بأف  -1
. كرجرم بعض أنكاع الرنبؤ بالطلب كرفرـ بمناكلة ال حد  تم المااف كالرال ة كالكتت ال حد 

 المكاد.

دز إلى الرم اانجازأادت الدراعة بأف دمج اقنشطة اللكجعردة أدل إلى ر  دض كتت  -2
لى   رال ة المشرردات ك رال ة اانراج ك رال ة النقؿ كالر زدف. ان  اضاللكجعرم كا 

هنالؾ رطبدؽ اامؿ لم فكـ الجكدة الشاملة بعد دمج اقنشطة أادت نرالج الدراعة بأف  -3
 .اللكجعردة

بأف راامؿ اقنشطة اللكجعردة أدل إلى رطكدر  طكط إنراج إضاتدة أكضحت نرالج الدراعة  -4
أف رطكدر المنرجات درـ كتؽ الدراعات العلمدة كأف المنظمة رعر دـ أعالدب الرنبؤ ال حدحة ك 

 كأف الدراعات ال ا ة ب دمة العمال  مف أكلكدارفا.

أبانت نرالج الدراعة بأف هنالؾ راامؿ لألنشطة اللكجعردة تم مؤععات إنراج الطال  كتؽ  -5
 ا رداركأف المنظمة رعمؿ للى  منرجات النفالدة.رنعدؽ مدركس لرعلعؿ ردتؽ المكاد ال اـ كال

الرغلدؼ اقتؿ كزنان كحجمان لرقلدؿ رال ة النقؿ كللى رقلدؿ كزف كماعب الرغلدؼ لر  دض رال ة 
 الر زدف.
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أادت نرالج الدراعة بأف الفداؿ الرنظدمم لشراات إنراج البكهدات درااتأ مر مرطلبات دمج  -6
 إمااندة حدكث  راع رنظدمم بدف اادارات الم رل ة. اولرباراقنشطة اللكجعردة ك دأ ذ تم 

كأف الشراات المنرجة للبكهدات رعمؿ للى دلـ تلع ة الربادف تم مجاؿ الوقاتة الرنظدمدة كهذا 
 ـ(.2009در ؽ رمامان مر ما رك لت إلد  دراعة عدعاك عدعرمز  

    ثانيًا: التوصيات:

 لمكرددف كالبالعدف الادة رعردؼ كظالؼ اقتراد بالمنظمة.بنا  لالتات شاملة مر العمال  كا -1

بطاتة رعجدؿ الدرجات ادارة لالتة المكرد كذلؾ برعردؼ العملدة بكضكح مر رقددر  اعر داـ -2
 لاؿ مكرد طبقان لعدد مف المعاددر.

 بنا  لالتات طكدلة المدل مر المكرددف بفدؼ جلب رقندات جدددة إلى العكؽ. -3

نظـ برامج رلدعدة  نظاـ ر طدط الرجارة  كنظاـ معلكمات رمكدؿ/ كمن ذم  اعر داـ -4
 المجمكلة  كنظاـ نقطة البدر االارركنم  كنظاـ أكامر للمبدعات العالمدة(.

رشمؿ مراتبة الم زكف الناجحة تم منظمات إنراج البكهدات رحددد معركل دنبغم أف  -5
 الم زكف الالـز لرحقدؽ معركل  دمة العمدؿ المطلكب.

ضركرة أف رربر المنظمات المنرجة للبكهدات نظاـ جدكلة طلبات العمال  كتؽ حجمفـ تم  -6
 مناكلة المكاد . الشرا . كأف رربر معاددر الجكدة الشاملة. ك أف رقـك برطكدر نظاـ

دنبغم للمنظمات المنرجة للبكهدات أف رعمؿ جاهدةن للى دلـ ركح ال ردؽ للعامدف الرابعدف  -7
لفا. كأف رعمؿ للى رح دز العاملدف كأف رعمؿ للى دلـ م فكـ القدادة الددمقراطدة لإلدارة العلدا. 

كالح اظ للى  كجعردة.كللى دلـ مؤععات الرنظدمات غدر الرعمدة تم مجاؿ دمج اقنشطة الل
 العاملدف ل ررات طكدلة كرقلدؿ معدؿ دكراف العمالة.

 المراجع

 أواًل: قائمة المراجع العربية :

 / الكتب:1

  دراسة تحميمية لوظيفة اإلنتاج في العصر الحديثأيعامة محمكد تردد  إدارة العملدات   -
 .2008القاهرة  مطبعة العشرم  
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  رعردب عركر للم إبراهدـ لإلمدادات االستراتيجيةاإلدارة ت  جدمس عركؾ  دكتالس ومبدر  -
عركر  مراجعة محمد دحى لبد الرحمف  رقددـ لبد الرحمف بف إبراهدـ العبد المنعـ  دار المرد  

 .2009للنشر  

  ررجمة ررام إبراهدـ تخطيط وتنظيـ سمسمة اإلمدادركنالد ارش بالك  إدارة اللكجعردات   -
 . 2006أحمد معلـ  الرداض  دار المرد  للنشر  علطاف  أيعامة 

  اإلنتشار إدارة العمميات، منهج عممية األعماؿ بصفحاتعاكت شاندر  جاؾ مدردث   -
رعردب عركر للم إبراهدـ عركر  مراجعة محمد دحى لبد الرحمف  الرداض  دار المرد  للنشر  

2005 . 

  رعردب محمد عدد أحمد مدخؿ متكامؿ – االستراتيجيةاالدار شارلز هؿ  جارددث جكنز   -
 لبد المرعاؿ  إعمالدؿ بعدكنم  الرداض  دار المرد  للنشر.

  رعردب عركر للم إبراهدـ عركر  أساسيات التسويؽتدلدب اكرلر  جارم أرمعرركنج   -
 .2007الرداض  دار المرد  للنشر  

 / الدكردات:2

ألداء الداخمي في الشركات الصناعية مف نحو اطار مقترح لتقويـ ا ,,شكتم العدد تكدة  -
(  TQMالجودة الشاممة )  إدارة( ومفهـو  JITتقنية ضبط الوقت)  أسموبخالؿ التكامؿ بيف 

  المجلد ال امس كالوانم اقكؿطنطا: جامعة طنطا   الدة الرجارة  العدداف  ،،
 ـ.2002كالعشركف 

الوحدات االقتصادية غير  فيفاءة نموذج مقترح لقياس الك ,,محمد ععدد حن ى الشناكل -
 ـ.1992  الوانم   بنفا :  مجالت الدراعات كالبحكث الرجاردة  العدد  الهادفة لمربح

 ثانيًا: قائمة المراجع األجنبية:

  /الكتب:1

- Gary Armstrong, Philip Kotler, Marketing: An Introduction, Pearson 

Prentice Hall,2005.  

 /انذٔرياخ:2
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- Banker, B., and Callen, J.L.,Total Factor Productivity and Cost 

Variances Survey and analysis, Journal of Accounting Literature, No.5, 

1986.  

- Douglas M. Lambert, Martha C. Cooper, and Janus D. Paph,  Supply 

Chain Management: Implementation, Issues and Research Opportunities, 

International Journal of Logistics Management, 9 No.2, 1998.  

-Stephen Hays Russell, Growing World of Logistics, Air Force Journal of 
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-  Zacharia, Zach G. John T. Mentzer, Logistic Salience In 

Achanging Environment, Journal of Business Logistics, 

Business Publications, 2004. 
 - Rodrigues, Alexandre M., Bowersox, Donald, Calantone, Roger J, 

Estimation of Global and National Logistics Expenditures: 2002 Data 

Update, Journal of Business Logistics, Business Publications, 2005.  

- Sebastiao, Helder J, Golicic, Susan, Supply Chain Strategy for Nascent 

Firms In Emerging Technology Markets, Journal of Business Logistics, 

Business Publications, 2008.                       

 - Montgo, The Know-How That Helped Build The Legend, ASCET, 
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 - Long, Douglas C., Wood, Donald F., Logistics of Famine Relief, 
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Work For Supply Chain Oriented Logistics, Journal of Business 
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- Mc. Ginnis, Michael A.,Kohn, Jonathan W., Logistics Strategy-Re-

visited, Journal of Business Logistics, Business Publications,2002.  

- Parker, Geoffrey G., Anderson, Edward G., Jr, From Buyer to  

Integrator: The Transformation of The Suppy Chain Manager In The 
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Spring, 2002.  

- Higginson, Jame K., Bookbinder, James K., Policy Recomondations For 

Ashipment- Consolidation Program, Journal of Business Logistics, 
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 لتنشئة السياسية التعميمية في رفع الوعي السياسيدور مؤسسات ا

 )جاهعة النيلني والقرآى الكرين منوذجاً(

 د. مايسة مدني محمد مدني

 جامعة النيميف – مساعد بقسـ العمـو السياسيةالستاذ األ

Abstract 

Students play very Important role in the community because they 

are shaving in building the social building . there fore the university 

should take the responsibility  of establishing and  preparing the students 

as it is consider as one of the most vital important establishment in 

political  establishment . it provides the student with information and  

knowledge and prepare them for many different careers and jobs . 

So the university  should play an effective role to enhance and  

Improve their political  awareness . 

This study is trying to focus on the role played by the university to 

raise and  enhance the political awareness of the students, especially  

through their political activities . 

This study is includes the following phases: 

First phase: the concept of the political  establishment. 

Second phase: the channels of the political establishment. 

Third phase:  the concept  of the political  awareness. 

Fourth phase: Al Neelian  and holy Quran  university 

 مقدمة : 

دموؿ طالب الجامعات شردحة هامة مف المجرمر كذلؾ قنفـ دعاهمكف تم راامؿ لملدة  
كلدة رنشلة كالداد الطالب بالربارها كبالرالم دجب للى الجامعة رحمؿ معل  البنا  اوجرمالم

رزكد الطالب بالمعلكمات كالمعارؼ كالدادهـ للمفف  فماهـ مؤععات الرنشلة العداعدة. ت
 الم رل ة كمف وـ وبد اف داكف لفا دكران تعاون تم رنمدة كلدفـ العداعم. 

اعم للطالب مف رحاكؿ هذ  الكرتة الكتكؼ للى الدكر الذم رلعب  الجامعة تم رتر الكلم العد
  الؿ اقنشطة الطالبدة تم المجاوت العداعدة.
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: م فكـ الرنشلة العداعدة   المحكر اربعة محاكر حدث درناكؿ المحكر اوكؿ   كررضمف الكرتة
الوانم : مؤععات الرنشلة العداعدة   المحكر الوالث : الكلم العداعم   المحكر الرابر : جامعة 

 . نمكذجاالندلدف ك القراف الاردـ 

 مفهـو التنشئية السياسية :

رعربر الرنشلة العداعدة الجانب العداعم لعملدة الرنشلة اوجرمالدة العامة كهم العملدة الرم ررـ 
مف  اللفا اارعاب اقتراد لنعؽ المعرقدات كالقدـ كالمعاددر كاورجاهات الرم ركجد تم المجرمر. 

عملدات الرم درـ اارعابفا تم الحداة الدكمدة كلف طردؽ كوعدما اف العملدة العداعدة رعربر مف ال
 الرنشلة اوجرمالدة.

درجر اوهرماـ بعملدة الرنشلة العداعدة بجذكر  الرارد دة الى الع كر القددمة     
تحضارات ما تبؿ المدالد اانت رعطم اهمدة ابدرة لعملدة الرنشلة العداعدة إذ دعربركف اف النظاـ 

دة دعرمد بشاؿ ابدر للى الحداة العاللدة المنظمة   ترنشلة اقط اؿ للى احرراـ تم الحداة العداع
الكالددف رمرد تدما بعد الى احرراـ الش  دات العداعدة كالى العلطة الحاامة كتد عادت هذ  

 اقتاار تم الحضارة ال دندة.

طك اف الرعلدـ أما تم الحضارة الدكناندة تقد الرقد ال الع ة كللى رأعفـ أتالطكف كأرع 
هك أحعف آلدة للرنشلة العداعدة اذ دعمؿ للى انراج المكاطف ال ال  كذلؾ مف  الؿ ردردب  
للى تبكؿ ادكار ماللمة  تم المجرمر   اما اف رلقم الشباب للعملدات الرربكدة عكؼ رمانفـ مف 

نكا محاكمدف ( أدا  أدكارهـ امكاطندف  إما تادردف للى ممارعة الحاـ تم المعرقبؿ أك اف داك 
( كهذا دعنم إلطا  أهمدة ابدرة لعملدة الرنشلة العداعدة الرم دارعب مف  اللفا اقتراد اورا  1 

 كاقتاار كالقدـ الرم دحملكنفا تم المعرقبؿ كبالرالم رؤور للى مكات فـ كارجاهارفـ العداعدة. 

شلة العداعدة تم القركف اذلؾ برزت اهرمامات مف تبؿ بعض الم اردف العداعددف بعملدة الرن
الكعطى إذ دركف اف الرنشلة العداعدة  المبارة لألط اؿ عكؼ رنعاس أدجابان للى طالرفـ 

 للحااـ تم المعرقبؿ.

كمر تداـ الوكرة ال نالدة تم النظاـ اوتر ادم كالوكرة الددمقراطدة تم النظاـ العداعم ادرؾ 
ر الجماهدر ا ب  لفا وقلفا كرأودرها تم النظاـ المفرمكف بعملدة الرنشلة العداعدة اف كجفات نظ
 (2)العداعم   كعالد للى ذلؾ لدة لكامؿ أبرزها: 
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* الوكرات كاونر اضات الرم تامت تم اودر مف دكؿ العالـ ضد الرعلط كالظلـ كاوعرغالؿ 
 كاوحراار كال عاد.

ضر لعدطرة اجنبدة   * النضاؿ مف اجؿ اوعرقالؿ كالرحرر الكطنم تم البلداف الرم اانت ر 
رطكر كلم المكاطندف العداعم ك ا ة تدما درعلؽ بقضادا كطنفـ كمشااؿ أمنفـ   كتد ادل ذلؾ 

 الى نشأة كرطكر المدارس ال اردة العداعدة كنشات كرطكر الرنظدمات العداعدة.

عم تم * النضاؿ مف أجؿ الددمقراطدة كالحردة كالعدالة اوجرمالدة كرطكر كلم المكاطندف العدا
 جمدر دكؿ العالـ.

* الرطكر الوقاتم كاوجرمالم كالرربكم   كالذم ادل الى رطكر كلم المكاطندف كاهرمامارفـ  
بمشااؿ مجرمعفـ كتضادا دكلفـ   كمف وـ ركلدت لندهـ الرغبة تم المشاراة كالمعاهمة تم 

 معالجرفا. 

مالدة كما نرج لف ذلؾ مف * الرطكر تم ال ار العداعم ك ا ة ابعاد  اوتر اددة كاوجر
مدارس عداعدة ربلكرت تم ردارات عداعدة دماف اف رك ؼ بأنفا لالمدة مف حدث انرشارها 

 كالرم لعبت دكران ابدران تم رطكدر العداعة كالعمؿ العداعم. 

* رطكر علطة الدكلة كارعاع مجاؿ معؤكلدارفا حدث لـ رعد كاجبات الدكلة مقر رة تقط للى 
نما أدضان ااشراؼ للى رأمدف جمدر المرطلبات ركتدر أعباب ا قمف كالحمادة للمكاطندف كا 

 العمؿ كالضماف اوجرمالم(.  –الرلادة ال حدة  –اقعاعدة المرعلقة بحداة المكاطندف  الرعلدـ 

مما عبؽ رامف اهمدة الرنشلة العداعدة تم أنفا ررناكؿ العالتة بدف اقتراد كنظامفـ  
ؿ معالجة الاد دة الرم ررشاؿ بفا القدـ كالركجدفات كاونرما ات العداعدة العداعم كذلؾ مف  ال

 قتراد المجرمر.

 مؤسسات التنشئة االجتماعية :   

دعرقد معظـ الباحودف تم مجاؿ لملدة الرنشلة العداعدة أنفا ربدأ مر ال رد منذ كودر   
م تد ر رلؼ تم أعالدبفا كلانفا تم كحرى ممار  كالرم دا ذ تدفا ال رد مف الم ادر كالقنكات الر

النفادة ررج  نحك هدؼ كاحد  كهك رنشلة ال رد رنشلة عداعدة كاجرمالدة داكف مف  اللفا لضكان 
 (.3تالالن تم المجرمر الذم دعدش تد  
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للى الرغـ مف ا رالؼ الباحودف حكؿ اهمدة هذ  الم ادر بالنعبة لل رد إو أنفـ دعرقدكف بأنفا 
ف كرراامؿ لغرس كزرع القدـ العداعدة اقعاعدة لدل أتراد المجرمر   كركجد  علكافـ جمدعان ررعاك 

بما درماشى مر م لحة المجرمر   كدرررب للى ذلؾ  لؽ مكاطندف  الحدف كتادردف للى تفـ 
كرحلدؿ النعؽ العداعم بالطرؽ العلمدة المدركعة   كبما دحقؽ إدمانفـ بالمشاراة العداعدة الرم 

 (.4ها الى رحقؽ المن عة المربادلة كالم لحة المشرراة بدف المجرمر كالدكلة  رؤدم بدكر 

 كمف اهـ مؤععات الرنشلة العداعدة هم : 

 اوال : األسرة  

رعربر العاللة  اقعرة ( هم أحد أهـ لكامؿ الرنشلة العداعدة حدث رلعب دكران أعاعدان تم  
كرعاهـ تم رطكدر ش  دة اقتراد أونا  مراحؿ رعلـ الط ؿ الركابط اوجرمالفدة كتدـ المجرمر 

رطكرهـ اقكلى   بااضاتة الى ما رلعب  اقعرة مف رأادد لفكدة الط ؿ الش  دة الممدزة   كدرعلـ 
اقبنا  مف آبالفـ ادؼ درعاملكف مر اآل ردف دا ؿ المجرمر كما هك العلكؾ الذم دجب اف 

 (5در رت .  

رة دطكر الاودر مف م اهدم  العداعدة اقكلدة المرعلقة بالكطف هذا دعنم أف ال رد مف  الؿ اقع
 كالدكلة كالعلطة كالحقكؽ كالكاجبات كالرم عكؼ رنعاس للد  تم المعرقبؿ. 

 المدرسة  ثانيا :

رلعب المدرعة دكران ابدران تم الداد اقتراد عداعدان تفم رعربر مف أهـ مؤععات الرنشلة  
رأرم تم أهـ عنكات راكدف المبادئ كالمعارؼ كالم اهدـ  العداعدة كدرجر ذلؾ الى أنفا
 كاورجاهات كالقنالات لفذا ال رد. 

اما رعمؿ المدرعة للى رعردؼ ال رد الناشئ بالعالـ العداعم كبالرنظدمات كالمؤععات العداعدة 
در تم   كرنقؿ الد  القدـ كالموؿ العداعدة العالدة تم المجرمر كدماف للمدرعة اف رقكـ بدكر اب

رحقدؽ الكحدة الكطندة كالرماعؾ اوجرمالم بدف الطالب   كأدضان إزالة أعباب ال رتة الرم رارم 
 (.6نردجة لال رالتات العرتدة أك الطال دة القالمة تم المجرمر  

 ثالثا: وسائؿ اإلعالـ  

دة رشمؿ ااذالة كالرل زدكف كال حؼ كاونررنت كرعربر مف أهـ مؤععات الرنشلة العداع 
تفم ررربط اررباطان كودقان بالنشاط العداعم للدكلة   حدث رعمؿ هذ  اقجفزة للى ركلدة المكاطندة 
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بدكرهـ العداعم تم المجرمر   كبالرالم دماف أف دعر دمفا النظاـ العداعم تم رشادؿ الرأم 
 (.7العاـ المؤدد ل   

لرم أ ب  دمرلافا اولالـ الدـك اقكة اذلؾ ربرز أهمدة اولالـ تم الرنشلة العداعدة مف الماانة ا
مؤورة كذلؾ لما دملا  مف رأودر للى ركجدفات اقتراد كمكات فـ العداعدة كالراودر للى اذكاتفـ 

 (.8كنمط حدارفـ  

اما رعمؿ كعالؿ اولالـ للى اض ا  مد الت أعاعدة للى الحداة العداعدة كالن عدة قتراد 
لررتدة كرقددـ المعلكمات تقط كانماط أدضان رحرؾ اقتراد نحك المجرمر   تدركها و دقر ر للى ا

 العمؿ تم ارجا  معدف لرحقدؽ اقهداؼ المنشكدة.

اذلؾ أادت بعض اقبحاث العلمدة للى تكة الرأودر الذم رمارع  كعالؿ اولالـ تم لملدة 
نظمة الرنشلة العداعدة كذلؾ مف  الؿ كضعفا رحت عمر كنظر المكاطف نماذج جاهزة  ق

ك برات كأتاار مبررة محاعنفا كمعاكلفا   راراة حردة او ردار كالم اضلة مر ررادزها للى 
 (.9محاعف اونظمة كاقتاار المر قة معفا 

مف المالحظ اف كعالؿ االالـ رعرطدر أف ربدؿ تدـ كاتاار المكاطندف مف أتاار كتدـ ترددة      
ما رعرطدر نشر كررعد  القدـ كالممارعات القكمدة ضعد ة الى اتاار كتدـ جمالدة كتكمدة   ا

كاوشرراادة االشجالة كالرضحدة تم عبدؿ اآل ردف كرحمؿ المعلكلدة كحب العمؿ الجمالم 
 (.10كالرعاكف مر اآل ردف كالركاضر كاا الص تم العمؿ كدرـ ذلؾ بنا  للى اآلرم:  

كاانعاندة لند ال رد كذلؾ لما در ؼ ب  * رنمدة كرطكدر الجكانب ال اردة كالرربكدة كاق التدة 
 مف أهمدة ابدرة تم راكدف المجرمر كرعـ   ار  اقعاعدة.

* رنمدة العادات كالرقالدد كالقدـ اادجابدة تم المجرمر كتم المقابؿ محاربة العادات كالرقالدد 
 العن ردة ... ال (. –الطال دة  –حب الذات  –العلبدة تم المجرمر  اقناندة 

الررادز للى محاربة اعباب الطبقدة كالرمادز اوجرمالم كرنمدة الممارعات الددمقراطدة تم * 
 المجرمر انشر كدلـ الددمقراطدة.

 * الرأادد للى أهمدة الذات الكطندة كالادة  لؽ كبنا  الش  دة كاعرعادة الفكدة القكمدة. 

 رابعا : المؤسسات الثقافية والتربوية 
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 –الماربات  –الجامعات  –المعاهد  –اتدة كالرربكدة  المدارس رلعب المؤععات الوق 
مراز البحث العلمم( دكران مؤوران تم نشر اقتاار كالقدـ الكطندة كالقكمدة كاانعاندة بدف الناشلدف 

 كررعد فا تم ن كعفـ كحوفـ للى اولرزاـ بفا كالر رؼ بمكجبفا.

  المؤععات مشرقة مف مبادئ كرعالدـ النظاـ كلندما راكف اوعرراردجدة الرم رعرند للدفا هذ
اوجرمالم كمرأورة باقتاار كالممارعات القكمدة الرم رربناها اقمة تعكؼ ر ب  أدكات تعالة 

(. كبالرالم نشر الكلم العداعم ك 11كمؤورة تم إرعا  دلالـ الرنشلة العداعدة تم المجرمر  
المجرمر ااتة مف  الؿ ر طدط ك رنظدـ ررعد  اوتاار القكمدة ك الرراودة تم تطالات 

مكاضدعفا ك مناهجفا ك م ردارفا كاربفا المقررة كتؽ  دغة رضمف اارعاب الطالب اك الموقؼ 
للمعلكمات ك الحقالؽ المرعلقة بالجكانب النظردة ك الرطبدقدة ك منبوقة مف كاتر المجرمر ك 

 (.12احرداجار   

 خامسا :األحزاب السياسية  

داعدة هم لبارة لف رنظدـ مجمكلة مف اقتراد لفـ ن س الرؤدة العداعدة كرعمؿ اقحزاب الع
للى كضر أتاارها مكضر الرن دذ   كذلؾ بالعمؿ تم اف كاحد للى ضـ أابر لدد مف المكاطندف 

 (13الى   كتفـ كللى ركلم الحاـ اك للى اوتؿ الرأودر للى ترارات العلطة الحاامة .  

دة دكران ابدران تم لملدة الرنشلة العداعدة كتقان لطبدعة النشاط الحزبم كرلعب اقحزاب العداع
كركجفار    تفم رعمؿ للى اتناع اابر لدد مماف مف المكاطندف ب ارها لراكف ألضا  تم 
الحزب أك منا ردف ل    كذلؾ مف  الؿ رطكدر المعارؼ كالم اهدـ كرنمدر  القنالات المرعلقة 

  - دمان تم ذلؾ لدة أعالدب هم: بمبادئ كأهداؼ الحزب معر

* الردردس الحزبم : ركتر بعض اقحزاب قلضالفا الجدد تر ان رعلدمدة ددرعكف تدفا مبادئ 
 الحزب كتار  كأهدات . 

* اوجرمالات الحزبدة : رعقد اجرمالات دكردة كرراز تدفا للى الروقدؼ الحزبم  تم بعض 
 مف  الؿ مبادل  كأهدات .  القضادا المطركحة   ككجفة نظر الحزب تدفا

* الدكرات : رعقد اقحزاب لادة مؤرمرات لامة عنكدة اك اؿ عنردف أك والوة عنكات حعب نظاـ 
الحزب   ربحث تدفا عداعات الحزب العامة كانجازار  ك طط . كأحدانان درـ تم هذ  المؤرمرات 

 رعددؿ أك رطكدر لمبادئ الحزب أك أهدات .



 

 

 

 University of Dongola Journal for Scientific Research, 6th edition January. 2014 

 

م4102- يناير السادسالعدد  العلويةث وجملة جاهعة دنقال للبح    
1
1
8

 

:رقكـ بعض اقحزاب برنظدـ محاضرات كندكات لامة دطرح تدفا أتاار * المحاضرات كالندكات 
الحزب كأهدات  العداعدة   اما درـ تدفا مناتشة القضادا كالمشااؿ الرم ركاج  المجرمر كالدكلة   

  كأدضان دقدـ تدفا الحزب رأد  كحلكل  لفا.

  السياسي:الوعي 

ر مجرمع  كمحدط  ااتلدمم كالدكلم دماف رعردؼ الكلم العداعم بأن  إدراؾ ال رد لكات 
كمعرتة طبدعة الظركؼ العداعدة كاوجرمالدة كاوتر اددة الرم رحدط ب    كمعرتة مشاالت 

 (.14الع ر الم رل ة كاذلؾ معرتة القكل ال اللة كالمؤورة تم  نالة القرار كطندان كلالمدان  

ى معرتة حقكت  ككاجبار  رجا  المجرمر كبالرالم تتف الكلم العداعم لل رد اك المكاطف دعالد  لل
 كالعلطة العداعدة.

(ال طاب العداعم 1(: 15دماف رشادؿ الكلم العداعم لل رد مف  الؿ اودكات الرالدة   
الرعمم كغدر الرعمم : دق د ب  ما درعرض ل  ال رد لبر كعالؿ االالـ الرعمدة أك غدر 

دات العداعدة   شباات الركا ؿ اوجرمالم( الرعمدة  المجالت   النشرات ال ادرة لف الجمع
ككعالؿ االالـ اولارركنم. تمف  الؿ هذ  الكعالؿ درلقى الش ص كبشاؿ معرمر اما ض مان 
مف المعلكمات الرم رحركم للى مكاتؼ كتنالات معدنة  كبمركر الكتت داكف لدد  م زكف 

 معرتم دشاؿ كلد  العداعم.

لفا : ربدأ مف العلكؾ البعدط للمكاطف لندما دبدئ رأد  وـ ( المشاراة العداعدة بم رلؼ انك 2
اون راط تم لضكدة إحدل الجمعدات العداعدة أك مؤععات المجرمر المدنم أك النقابات  

 العمالدة   وـ المشاراة تم اونر ابات.

( ال برات الش  دة لل رد تم حدار  : تد درعرض الش ص لمكاتؼ عداعدة معدنة مف  الؿ 3
ر  اك الطلبة ان عفـ اما رراح ل  ال ر ة تم بعض اقحداف مف المشاراة تم انر ابات أعارذ

 مجلس الطلبة   تفم أنشطة رعاهـ تم رشادؿ الكلم العداعم لدل الش ص.

( اذلؾ رعربر الوقاتة العداعدة للمجرمر  ا ة المرعددة كاقحداث الرارد دة الرم رمر للم 4
 شادؿ الكلم العداعم لدل الش ص.المجرمر لفا دكران تالالن تم ر
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  نموذجا:جامعة النيميف و القراف الكريـ 

دعربر الطالب الجامعم تم نظـ الرعلدـ الحددوة هك المحكر اقعاعم الذم ردكر حكل   
العملدة الرعلدمدة   ك ا ة أف الفدؼ اقعاعم مف الرعلدـ هك رنمدة كبنا  ش  در  كاحداث 

لام درماف مف الرأتلـ مف مرطلبات الحداة الدكمدة كما دطرأ للدفا مف  الر الالت اادجابدة تدفا
 –وقاتدة   -اجرمالدة  –رغدرات. كهذا دعنم أف اهرماـ الجامعة بالمناشط الطالبدة  عداعدة 

للمدة.... ال ( رجعؿ منفا مجرمعان مراامالن دردرب تدفا الطالب للى الحداة المجرمعدة كاارعاب 
 . ال برات كالرجارب

رحاكؿ الدراعة الكتكؼ للم دكر الجامعة تم رتر الكلم العداعم للطالب مف  الؿ النماذج     
 الرالدة:

 اوال : جامعة النيميف 

ـ بعد العكدنة  هم تم اق ؿ جامعة القاهرة ترع 1993نشأت جامعة الندلدف لاـ  
 ال رطـك ( كهم أحد مؤععات الرعلدـ الحاكمم.

مادة العابعة  ممارعة النشاطات مف ولحة العلكؾ الطالبم لعاـ كبنا  للى ما جا  تم ال
 (16ـ تتنفا أجازت ما دلم :  2009ـ كالمعدؿ تم لاـ 1993

حردة النشاط اوجرمالم كالوقاتم كالرداضم كاالالمم كالددنم كالممارعات الددمقراطدة   -1
اـ ما كلة كدجب نبذ كالحكار ال ارم الملرـز غدر االحادم أك ااباحم كالرا درم كالفد

 العنؼ كالعدكاف   بأم  كرة اانت.
دجكز قم رنظدـ ممارعة النشاط االالمم كالدلكم كا دار ال حؼ كالنشرات  -2

كالمل قات كالارب دكف الرعدم للى لكال  الجامعة كرعلدمات الجفات الم ر ة تدفا 
 كتم حدكد القكاندف كاللكال  المعمؿ بفا. 

نقاشدة أك الندكات اك المحاضرات تم غدر أكتات الدراعة تم دجكز إتامة اقرااف ال  -3
اقمااف الم   ة لذلؾ كبمكاتقة لمدد الالدة اك الكحدة أك المراز الرابر للجامعة 

 كبالرنعدؽ مر ارحاد الطالب كدكف الرعارض مر انشطر .
  دجب اف درالى تم اؿ نشاط دمارس مكاتقر  لرعالة الجامعة كأهداتفا كلدـ م ال ر  -4

 للقكاندف كاللكال  المعمكؿ بفا.
درالى لدـ رأودر أم نشاط للى انرظاـ العاـ الدراعم بالجامعة اك او الؿ بعدر  -5

 الدراعة تم القالات كالمعامؿ كالماربات كالماارب ااداردة.
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دجب إ طار لمدد الطالب كالح كؿ للى مكاتقر  للى أم لقا  تم شاؿ اجرماع اك  -6
 مر لدحضر  ش  دات تكمدة أك حزبدة مف  ارج الجامعة.محاضرة اك ندكة أك مؤر

إضاتة الى ما عبؽ تتف لمادة الطالب ردلـ الطالب كالجمعدات كالركابط المعرمدة تم حدكد    
اامااندات المراحة   تفم الجفة المعلكلة لف ااشراؼ كمرابعة رمكدؿ النشاطات كالرحالت أم 

طالب كرمودؿ الجامعة تم المناتعات الدا لدة كال ارجدة ااف نكلفا. اما رركلى رنظدـ مشاراة ال
 تم النشاطات اوجرمالدة كالرداضدة كغدر ذلؾ.

كدعنم م فـك شؤكف الطالب اؿ ما ل  لالتة بحداة الطالب الدراعدة مف تضادا           
جفا. كهذا أاادددمدة كوقاتدة كاجرمالدة كأدضان ممارعة الطالب لحدار  العاددة دا ؿ القالات ك ار 

دشمؿ جمدر ما درعلؽ بشلككف حداة الطالب مف المناشط المؤددة  ارج حجرات الدراعة. كبالرالم 
تتف لمادة الطالب رموؿ الرادزة اقعاعدة وعراامؿ العملدة الرعلدمدة كركتدر البدلة اآلمنة 

الق كل لملدان كال حدة لطالبفا   اما رقكـ بمعلكلدارفا رجا  الطالب تدما درعلؽ باعر ادرفـ 
كرربكدان كوقاتدان كاجرمالدان مف انرمالفـ للجامعة كمرالاة اللكال  كالنظـ كالعلكؾ القكدـ دا ؿ 

 الجامعة ك ارجفا.

رقكـ لمادة الطالب بالر طدط كااشراؼ للى البرامج كاقنشطة الطالبدة الرم رفدؼ الى رنمدة 
هكادار  كاحرداجار  اوجرمالدة كالوقاتدة كرطكدر الطالب كرفدلة ال ر ة ل  لممارعة رغبار  ك 

 كالعلكادة تم المجاوت الم رل ة.

 كيفية إدارة النشاط السياسي بالجامعة : 

 (17درـ ذلؾ مف  الؿ اآلرم :  

شبالان لحاجارفـ الن عدة  -1 أف داكف النشاط الطالبم مجاون لرعبدر الطالب لف مدكلفـ كا 
 ـ.كاوجرمالدة كلدـ ممارعة الرضددؽ للدف

اف داكف النشاط الطالبم مشجعان لركح اوبراار كالوقة بالن س كدجدب تدفـ ركح الرعاكف   -2
كاا ا  بدف تلات الطالب عكا  اانكا ركابط اك جمعدات اك رنظدمات عداعدة كحوفـ 

 للى الرناتس الشردؼ كالشعكر بالمعلكلدة.
اتم اك اوجرمالم مر مف الضركرم ركتدر تدر مف الرنكع تم النشاط العداعم اك الوق  -3

 اق ذ تم اولربار ال ركؽ ال رددة بدف الطالب لدجد اؿ طالب ما دناعب  مف أنشطة.
دنبغم للى النشاط الطالبم اف داكف كعدلة تعالة لعالج الاودر مف المشاالت العداعدة  -4

دارة هذ  اقعس رحراج الم إدارة  كاوجرمالدة كالعلكادة للطالب. للد  تتف رطبدؽ كا 
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شراؼ محاـ لمرابعة هذ  اقعس كذلؾ تتف نجاح النشاط تا للة مف لمادة الطالب كا 
 الطالبم كدرجة رحقدؽ أهدات  كمرامد  رركتؼ للى الاد دة الرم ردار بفا هذ  اقنشطة.

عكا  اانت إدارة المنشاط بالعمادة اك ارحاد الطالب المعنم بالجامعة كتقان لشاؿ   -5
 ما. ااشراؼ كلالتات الرنعدؽ بدنف

رلعب لمادة الطالب تم الجامعة دكران بارزان تم لملدة الرنشلة العداعدة للطالب كرتر       
الكلم العداعم لددفـ  تفم را ؿ للطالب حردة الرأم كالرعبدر كاو ردار لاف تم إطار اللكال  

كلم كالقكاندف الرم رحددها الجامعة. اذلؾ رقكـ العمادة برقددـ محاضرات ككرش لمؿ لف ال
 (.18العداعم  ب كرة لامة بالرعاكف مر إرحاد الجامعة كالركابط العداعدة  

أدضان رنظـ العمادة مناشط للطالب تم المجاوت العداعدة كذلؾ مف  الؿ الرنعدؽ مر الطالب  
دارة الحرص الجامعم بغرض الرأمدف   اما رعم  بتتامة محاضرات أك ندكات درحدث تدفا  كا 

امعة ب رؼ النظر لف اررما ارفـ الحزبدة   كتم حالة القضادا العامة أش اص مف  ارج الج
المطركحة للى العاحة العداعدة رقكـ العمادة بتتامة منشط لركضد  الرؤدة تم هذ  القضادا 
بالرنعدؽ مر الجفة المربندة لفذا المنشط كذلؾ بفدؼ الحرص للى أف داكف الطالب مكاابدف 

 (.19العاحة العداعدة  لاؿ ما دحدث مف معرجدات للى 

اذلؾ رقكـ العمادة تم تررة ما تبؿ اونر ابات تم الجامعة بعمؿ كرش كمحاضرات  
ركلكدة للطالب تدفا درعلؽ بنبذ العنؼ الطالبم الذم دحدث عنكدان اداـ اانر ابات أك 

داـ اومرحانات المفرجانات اك اقداـ الوقاتدة كالعلمدة كأحدانان تم تررة الرعجدؿ للعاـ الدراعم كا
كتم حالة حدكث العنؼ الطالبم تتف العمادة ربذؿ ت ارل جفدها وحركال  بالرنعدؽ  مر 

 (.20اورحاد كالحرص الجامعم  

بنا  للى ما عبؽ تتف لمادة الطالب تم الجامعة هم الجفة الرم رقكـ بعملدة الرنشلة  
لدس الالدات الرم ددرس بفا الطالب العداعدة للطالب بالرنعدؽ مر اورحاد كاقحزاب اق رل ك 

. 

 ثانيا :جامعة القرآف الكريـ 

ـ   كبنا  للى ما جا  تم ولحة 1995هم جامعة حاكمدة اععت بمكجب مرعكـ لاـ  
شؤكف الطالب الرم كضعرفا لمادة جامعة القرآف الاردـ تتف النشاط الطالبم دشمؿ 

 (21المجاوت اآلردة :  
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نابر الحكار   إتامة الندكات ال اردة كالمحاضرات كام نشاط طالبم النشاط ال ارم كدشمؿ م -أ
 تارم كتؽ القانكف كالنظـ اقعاعدة كاللكال . 

النشاط الوقاتم كدشمؿ المحاضرات الوقاتدة كالمنرددات كاللدالم اقدبدة كالمعارؼ كغدرها كتؽ  -ب
 القانكف كالنظـ اقعاعدة كاللكال . 

المناتعات كالمشاراات الرداضدة بدف الالدات اك الركابط اك النشاط الرداضم كدشمؿ  -ج
 الجامعات اك اقنددة كغدرها كتقان للقانكف كالنظـ اقعاعدة كاللكال .

النشاط اوجرمالم كدشمؿ الرعارؼ كالرحالت اوحر اوت كغدرها مف اقنشطة اوجرمالدة  -د
 كتؽ القانكف كالنظـ اقعاعدة كاللكال .

مالحظ اف جامعة القرآف الاردـ كضعت العددد مف الضكابط لممارعة النشاط مف ال       
الطالبم موؿ اف درالم تم اؿ أنكاع النشاطات مال مرفا لرعالة الجامعة كأهداتفا كلدـ  بغفا 
بأم  بغة مذهبدة   كلدـ م ال رفا لرعالدـ ااعالـ كتكاندف البالد كرقالدد الجامعة   اذلؾ و 

ك طالبة اف دنظـ أك دشارؾ أك دعالد للى تداـ مظاهرة اجرماع أك ركزدر دحؽ قم طالب أ
المنشكرات أك رعلدؽ الشعارات بما تم ذلؾ الارابة للى الجدراف كرعلدؽ ال حؼ الحالطدة اك 
المل قات اك اعرعماؿ مابرات ال كت تم أم جز  مف حـر الجامعة أك أم مااف رابر لفا إو 

تانكف الجامعة   أدضان و دجكز للطلبة اك الطالبات ممارعة أم نشاط تم الحدكد الرم دعم  بفا 
 (.22طالبم لاـ باعـ الجامعة  ارج مقرها إو بعد مكاتقة لمادة شؤكف الطالب  

رلعب لمادة الطالب تم الجامعة دكران ابدران تم نشر الكلم العداعم تفم رفرفـ بالرنشة     
لددفـ بما درماشى مر الضكابط كاللكال  الرم رضعفا  العداعدة للطالب كرتر الكلم العداعم

الجامعة. كلمادة الطالب تم جامعة القرآف الاردـ رعربر جفة محاددة كو رنحاز قم جفة عداعدة 
بعدنفا ام رحقؽ العدالة بدف اؿ الرنظدمات العداعدة الم رل ة   كدرموؿ دكر العمادة تم نشر 

 (23:   الكلم العداعم لدل الطالب تدما دلم

أ. إراحة ال ر ة لاؿ اقحزاب المكجكدة دا ؿ الجامعة بممارعة نشاطفا بددمقراطدة للى اف 
 درالى تم ذلؾ  دمة رعالة الجامعة اكون.

ب.  درـ رنظدـ النشاط لبر العمادة   مف  الؿ مأل اعرمارة كرعرؼ باعرمارة النشاط كذلؾ مف 
 اف داكف ل  لالتة بالجامعة(.أجؿ رنظدـ النشاط كالكتكؼ للى نكلدرة  دجب 
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ج. رشررط العمادة تم ممارعة النشاط اف داكف ملرـز بضكابط معدنة رضعفا الجامعة كاف 
 درماشى مر العادات كالرقالدد كالقدـ العالدة تم المجرمر. 

د. دعربر راكدف ارحاد للطالب اك الطالبات مف ا ر اص العمادة تم الجامعة   تفم ررد  
رنظدمات العداعدة المكجكدة بالمشاراة تم اؿ  طكات راكدف اورحاد بدأ مف ال ر ة لاؿ ال

ا طار الرنظدمات العداعدة با ردار ممولدفا تم اللجنة العلدا المشرتة للى اورحاد حدث داكف 
 لاؿ رنظدـ مموؿ تم اللجنة العلدا كأدضان تم اؿ ال طكات المرعلقة برشادؿ اورحاد.

محاضرات كندكات ركلكدة تم م رلؼ المجاوت مف ضمنفا المجاؿ  رقكـ العمادة بتتامة -ك
 العداعم ك ا ة ما دعرجد مف احداث للى العاحة العداعدة كتضادا الرأم العاـ.

تم حالة حدكث العنؼ الطالبم بعبب العداعة رربر العمادة الطردقة ال رددة للركلدة العداعدة  -ز
 ب  الرعامؿ مر اؿ حالة لكحدها(. بغرض اضعاؼ اندتاع الركح الجمالدة للطال

 خاتمة :

اف لملدة الرنشلة العداعدة كمادرررب للدفا مف رتر الكلم العداعم كعط الطالب تم الجامعة  
رنح ر تقط تم لمادة الطالب بالرنعدؽ مر الجفات الم ر ة تم الجامعة كبنا  للم الضكابط 

م ددرس بفا الطالب ام دكرا تدفا   اما كاوعس الرم رحددها ولحة الجامعة كلدس للالدات الر
ررربط تم اغلب اوحداف باوحزاب العداعدة المعمكح لفا بالعمؿ تم الجامعة كهم الرم دنرمم 
الدفا العددد مف الطالب كلدس جمدعفـ. اومر الذم دشاؿ راودرا ابدرا مف جانب هذ  اوحزاب 

م بما درماشم مر عداعات كبرامج للم اتاار الطالب    كمف وـ الرحاـ تم كلدفـ العداع
الحزب تم الجامعة .كهذا دعنم اف راودر اوحزاب للم الطالب تم الجامعة ابدر جدا مقارنة مر 
دكر الجامعة امؤععة رنشلة عداعدة تدما درعلؽ برتر الكلم العداعم كعط الطالب بطردقة 

 محاددة. 

 النتائج :

 رك لت الدراعة الى النرالج الرالدة :

ماـ بعملدة الرنشلة العداعدة رعربر تددمة ررجر الى الع كر الكعطى إذ دعربركف اوهر -1
 النظاـ تم الحداة العداعدة درربط بشاؿ مباشر بالحداة العاللدة المنظمة. 

رعلب جمدر مؤععات الرنشلة العداعدة دكران ابدران تم زرع القدـ العداعدة لدل اتراد  -2
 ر م لحة المجرمر. المجرمر كركجد  علكا  بما درماشى م
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للى الرغـ مف أف الجامعات رعربر مف أهـ مؤععات الرنشلة العداعدة او اف أغلب   -3
دكرها دنح ر تقط تم لمادة الطالب كبما درماشى مر اللكال  كاقعس الرم رحددها 

 الجامعات.
 دبدك اف دكر لمادة الطالب تم المجاؿ العداعم ضعد ان مقارنة ببقدة المجاوت اق رل  -4

  ا ة اوجرمالدة كالوقاتدة.
اغلب النشاطات العداعدة الرم ررـ تم الجامعات مرربطة باقحزاب العداعدة المكجكدة  -5

 دا ؿ الجامعة كمف وـ ركجد  الطالب بما د دـ اهداتفا كم الحفا. 
و ركجد درجة لالدة مف الكلم العداعم كعط طالب الجامعات بددؿ انرشار  ظاهرة  -6

 دـ رقبؿ الرأم اآل ر تم اودر مف اوحداف. العنؼ الطالبم كل

 التوصيات : 

 وبد مف اوهرماـ بعملدة الرنشلة العداعدة لألتراد منذ ال غر . -1
وبد للجامعات مف اوهرماـ بنشر الكلم العداعم كركلدة الطالب بحقكتفـ ككاجبارفـ   -2

 رجا  أن عفـ كالمجرمر .
المرعلقة بالجكانب العداعدة كاؿ ما درعلؽ  الطا  أهمدة ابدرة للبرامج كالندكات كالكرش -3

 بقضادا الكطف تم الجامعات. 
دجب اوهرماـ بردردس الطالب اوشدا  ذات ال لة برتر الكلم العداعم تم م رلؼ  -4

 الر   ات.

 قائمة المصادر و المراجع:

محمكد لدعى  درم   المد ؿ تم العلكـ العداعدة   ماربة اونجلك  .بطرس غالم  -1
 . 39ـ   القاهرة   ص 1998الم ردة 

ـ 2012د الرؿ   دكر الرربدة العداعدة تم الررددة الكطندة   الكراؽ للنشر كالركزدر   دعع -2
 .25-23  لماف   ص 

  لماف   ص  2012محمكد حامد مفمكر   للـ اوجرماع العداعم   دار البدادة     -3
150. 

 .151ن س المرجر   ص   -4
 . 76عدة تم الرربدة الكطندة   مرجر عابؽ   ص ععدد الرؿ   دكر الرربدة العدا  -5
 .78ن س المرجر   ص   -6
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   4للم محمد شمبش   العلكـ العداعدة   دار الجماهدردة للنشر كالركزدر   ط -7
 .64ـ   ص 1993طرابلس   

ـ   1998  لماف    1ابراهدـ ابراش   للـ اوجرماع العداعم   دار الشركؽ   ط -8
 . 222ص 

 .224ن س المرجر   ص   -9
   2005   1احعاف محمد الحعف   للـ اوجرماع العداعم   دار كالؿ للنشر   ط -10

 .272لماف   ص 
 .267ن س المرجر   ص -11
 .268ن س المرجر ص  -12
 .229ابراهدـ ابراش للـ اوجرماع العداعم  مرجر عابؽ  ص -13
  97ػ96ععدد الرؿ  دكر الرربدة العداعدة تم الرربدة الكطندة  مرجر عابؽ  ص -14
 www.alrayy.comغزم   م فـك الكلم العداعم ناجم ال -15
ـ 2011نكتمبر  13   8252الكلم العداعم   اقداـ   العدد  -16

www.alayam.com 
ـ  1993جامعة الندلدف   لمادة الطالب   ولحة علكؾ كمحاعبة الطالبة لعنة  -17

 ـ .2009رعددؿ لعنة 
دكر لمادات الطالب تم ررتدة كرطكدر النشاط العداعم كالنقابم بالجامعات    ادرة  -18

 لف لمادة الطالب   جامعة الندلدف.
مقابلة محمد د. اعما  محمد حرداة   معالد لمدد شؤكف الطالب ادارة المناشط   -19

 ـ.8/5/2013بجامعة الندلدف   برارد  اقربعا  
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 صادي اإلسالميالوسائؿ اإلنتاجية في النظاـ االقت
 د. طمحة عبد الحميد الحسف المنشاوي

 جامعة دنقال - كمية اآلداب والدراسات اإلنسانيةب أستاذ مشارؾ
 

Abstract 

It could be said that, the means of production in Islam economical 

system depends on essential basics, indicates its means that must be 

followed to achieve the universal building to reach into a satchel 

economical society. These means are achieved if there is "security" and 

"Baraka" the work also has important role to play in the production 

operation and it doesn’t equal to any other production factors. 

Among the essential factors in the production operations is the use 

of the natural resources existed by "Allah" in the universal which are 

including all the creatures, that, are used by hamanbcing, directly and 

indirectly. All then means considered as necessitations in life. That's to 

say, any thing which is related to it is to be necessary. That's to say: 

without which necessity cannot be accomplished is to be necessary. 

 
 المقدِّمة:

المجرمعات دعد النظاـ اوتر ادم مف النظـ المفمة ذات اقور الابدر تم حداة 
كاعرقرارها  كلذلؾ كجد لنادة حودوة تم الشردعة ااعالمدة   كاهرـ ال قفا  ببعط معالل  بحدث 
دقكـ البعد اوتر ادم تم الم فكـ ااعالمم للى راالز أربر أعاعدة   رموؿ كعالل  الرم دجب 

 إربالفا لرحقدؽ مجرمر العدؿ كاوعرقرار.
ددف هما: اقمف كالبراة. هذاف الشرطاف دعداف كرركتؼ هذ  الكعالؿ للى شرطدف أعاع

مف تبدؿ "الشرط الكاتؼ" الذم دركتؼ كجك هذ  الكعالؿ كرحقدقفا ل عالدرفا للى ركاتر هذدف 
 ( كهذ  الكعالؿ هم:29   1978الشرطدف.  أبك لبد اهلل   

 -اإلنتاج:العمؿ جوهر حقيقة  –أواًل 
ة ااعالمدة رعطد   نعة الحؽ الذم دجب لند رحددد ماهدة العمؿ اانعانم نجد الشردع

أف دركتر كدراح لاؿ إنعاف   كمف وـ داكف ل  حؽ اعر دام  مف لدم    كرررب باتم حدكد  تم 
الحداة للد    عكا ن أااف ذلؾ تم المنظكر الرأعمالم أك اوشرراام الذم درتر شعار "لاؿ حعب 

 (.77   1977لمل "  ش دؽ   
اف أحد لنا ر اانراج   معاكدان رمامان للعنا ر اق رل   ل  كهذ  النظرة رجعؿ اانع

أجر مقابؿ لمل    كمف وـ تتف تدمة هذا اانعاف رحدد طبقان لمفارار  كتدرار  الرم دطلؽ للدفا 
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رأس الماؿ غدر المنظكر. ترعرؼ القدمة النقددة لإلنعاف بمقدار المبالغ الرم رـ إن اتفا للد  أك 
ردة المركتعة طكاؿ حداة اق ؿ اانعانم أك مجمكع اقجكر النقددة الحا ؿ احرعاب الغالت الدك 

 (.89   1984للدفا طدلة حداة ال رد  جماؿ   
حدث دد ؿ العمؿ  النظرة أما المنظكر ااعالمم تنجد أن  للى العاس رمامان مف هذ  

لدعكؿ  ب  كـ ( أف دق81-80  1981  محمكد تم إطار "الكاجب" الالـز للى اؿ ترد معرطدر 
تداكف العمؿ كاجبان لغدر المعرطدر  كالكاجب كهنا ال رؽ بدف الحؽ  القادردف.ن ع  كأعرر  كغدر 

حؽ االالة للى المعرطدر. كرأرم كجكبدة العمؿ كأهمدر  تم اكن  محكر العملدة اانراجدة 
 كجكهرها كمحدد لكالدها تم الدندا كاآل رة.
و دعاكم العمؿ بأم لن ر إنراجم آ ر   كدظفر كللد  ررراز حقدقة اانراج حدث 

 ذلؾ تم اآلرم :
 العمؿ فريضة واجبة: ( أ)

رأرم كجكبدة العمؿ ا ردضة وزمة للى اانعاف المعر لؼ الم اطب بالشردعة مف 
  الؿ دولؿ لدة:

كركد الل ظ تم  دغة اقمر تم أاور مف مكضر تم القرآف الاردـ كالحددث الشردؼ.  .1
ـٍ كىرىعيكلي ي كىاٍلميٍؤًمنيكفى  حدث دقكؿ جؿ وناؤ  لىاي ليكا تىعىدىرىل اللَّ ي لىمى تيًؿ اٍلمى "]الركبة    : "كى

[. كدقكؿ للد  ال الة كالعالـ : "ما 13[ كتكل  : "اٍلمىليكا آؿى دىاكيكدى شيٍارنا"]عبأ   105
ل  ب  مف معلـ دغرس غرعان أك دزرع زرلان تدأاؿ من  طدران أك إنعانان أك بفدمة إو ااف 

[ كدقكؿ : "مف الذنكب ذنكبان و دا رها إو طلب 29 دتة" ]أبك لبد اهلل   عابؽ   
[ كدقكؿ : "طلب الحالؿ جفاد تم عبدؿ اهلل" ]الرازم   116المعدشة" ]المرجر ن ع    

 [.188ب.ت   
درربط اادماف بالعمؿ ال ال  اررباط رالـز للى مدل  اررباط اادماف بالعمؿ ال ال : .2

ـٍ  آدات ٍ ًعًددفى ًتم اٍقىٍرًض أى اًت اىاٍلمي اًلحى ًمليكا ال َّ نيكا كىلى ـٍ نىٍجعىؿي الًَّذدفى آمى القرآف الاردـ " أى
اًر" ]ص   اًت تىأيكلىًلؾى لىفيـي 28نىٍجعىؿي اٍلميرًَّقدفى اىاٍل يجَّ اًلحى ٍف دىٍأًرً  ميٍؤًمننا تىٍد لىًمؿى ال َّ مى [. "كى

اتي اٍلعيلىى" ]ط   نَّةى كىوى 75  الدَّرىجى ليكفى اٍلجى ا تىأيكلىًلؾى دىٍد ي اًلحن ٍف رىابى كىآمىفى كىلىًمؿى  ى [. "ًإوَّ مى
 [.60ديٍظلىميكفى شىٍدلنا" ]مردـ   

اررباط أجر اآل رة كوكابفا الرم هم غادة اوعر الؼ بالعمؿ ال ال  القالـ للى اادماف  .3
مدر  كن ع  لعباد اهلل تم أرض  تم الدندا  حدث داكف الجزا  بمقدار العمؿ كحعب أه

ا ًمٍف ذىاىرو أىٍك أيٍنوىى كىهيكى ميٍؤًمفه  اًلحن مىٍف لىًمؿى  ى "مىٍف لىًمؿى عىدّْلىةن تىالى ديٍجزىل ًإوَّ ًمٍولىفىا كى
" ]غاتر    تيكفى ًتدفىا ًبغىٍدًر ًحعىابو نَّةى ديٍرزى ليكفى اٍلجى ـي 40تىأيكلىًلؾى دىٍد ي نيكديكا أىٍف ًرٍلاي نَّةي  [. "كى اٍلجى
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" ]اقلراؼ    ا ايٍنريـٍ رىٍعمىليكفى ا ًمٍف ذىاىرو أىٍك أيٍنوىى كىهيكى 43أيكًرٍوريميكهىا ًبمى اًلحن [. "مىٍف لىًمؿى  ى
" ]النحؿ   ـٍ ًبأىٍحعىًف مىا اىانيكا دىٍعمىليكفى لىنىٍجًزدىنَّفيـٍ أىٍجرىهي دىاةن طىدّْبىةن كى [. 97ميٍؤًمفه تىلىنيٍحًددىنَّ ي حى

اًلًددفى ًتدفىا "كىا نَّاتو رىٍجًرم ًمٍف رىٍحًرفىا اٍقىٍنفىاري  ى ـٍ جى اًت عىنيٍدً ليفي اًلحى ًمليكا ال َّ لًَّذدفى آمىنيكا كىلى
 [.57أىبىدنا" ]النعا    

ـى  .4 نيكا ًل عالم    "دىا أىدُّفىا الًَّذدفى آمى الربار العمؿ المحدد اقعاعم لم داتدة إدماف المر  كا 
"]ال ؼ   2 رىٍ عىليكفى  رىقيكليكفى مىا وى  ٍقرنا ًلٍندى اللًَّ  أىٍف رىقيكليكا مىا وى رىٍ عىليكفى  [.2( اىبيرى مى

مف  الؿ هذ  الدولؿ داكف العمؿ اانعانم تردضة لقدددة رحدد انرما  اانعاف للمجرمر 
ان للى ااعالمم كالرزام  بمنفج  حدث داكف مردكد لملدة اوعر الؼ تم الدندا كاآل رة مركت 

ا ًمٍف ذىاىرو أىٍك تداـ اانعاف بكاجب العمؿ طالما ررحقؽ تد  شركط هذا الكاجب  اًلحن "مىٍف لىًمؿى  ى
" ]النحؿ  أيٍنوىى كىهيكى ميٍؤًمفه تىلىنيٍحًددىنَّ  ـٍ ًبأىٍحعىًف مىا اىانيكا دىٍعمىليكفى ـٍ أىٍجرىهي لىنىٍجًزدىنَّفي دىاةن طىدّْبىةن كى  [.97 ي حى

 العمؿ هو العنصر األساسي في عممية اإلنتاج: ( ب)
حدث دعربر ااعالـ لكامؿ اانراج اق رل المرمولة تم ااتة المع رات تم الاكف ملاان 

حؽ العمؿ. تراكف لكالد لملدة اانراج مقعمة بدف لنا ر   هلل عبحان  كلدس لإلنعاف تدفا إو
رعطم العمؿ اانعانم كضع  الرلدس تدفا "تالعمؿ هك العبب اقعاعم للرب    كو دعدغ أف د دد 
و تفك حراـ" ]عدد  نما و بدَّ مف بذؿ الجفد كالعمؿ كا  الماؿ تالد   كو أف دلد الماؿ الماؿ   كا 

حرَّـ ااعالـ الربا   قن  زدادة للى رأس الماؿ بدكؿ لمؿ ]أبك  [ كلذلؾ135   1980تطب   
" ]البقرة   26   1974المااـر    ـٍ وى رىٍظًلميكفى كىوى ريٍظلىميكفى ـٍ ري يكسي أىٍمكىاًلاي ٍف ريٍبريـٍ تىلىاي  [.279[. "كىاً 

بدَّ  تاعب اانعاف كربح  مركتؼ للى ما بذؿ تد  مف لمؿ. تاما دقكؿ ابف  لدكف : "و
مف اقلماؿ اانعاندة تم اؿ ماعب كمرحكؿ قن  إف ااف لمالن بن ع  موؿ الضالر تظاهر  
و لـ دح ؿ  ف ااف مقرنى مف الحدكاف كالنبات كالمعدف تال بدَّ تد  مف العمؿ اانعانم ... كا  كا 

ذا رقرر هذا ال  تاللـ أف ما د دد  اانعاف كدقرند  مف الم رحكوت إف ااف كلـ دقر ب  اونر اع   كا 
مف ال نالر تالم اد المقرنى من  تدمة لمل    كهك الق د بالقندة إٍذ لدس هناؾ إو العمؿ   كلدس 
ف ااف مف غدر ال نالر تال بد تم تدمة ذلؾ الم اد كالقندة مف د كؿ  بمق كد بن ع  للقندة   كا 

-860   1981دكف   تدمة العمؿ الذم ح لت ب    إٍذ لكو العمؿ لـ رح ؿ تندرفا" ]ابف  ل
862.] 

كبالنظر إلى العملدات اوتر اددة الرم شفدها الرارد  ااعالمم كالرم دماف رطبدقفا تم 
 الكاتر المعا ر نجد أنفا رعطم العمؿ دكران محكردان تم لملدة اانراج كتم رقعدـ العكالد.

 المزارعة : .1
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منفا االن ؼ أك  كهم إلطا  اقرض لمف دزرلفا للى أف داكف ل  ن دب مما د رج
الوالث. اما تاؿ للد  ال الة كالعالـ : "مف اانت ل  أرض تلدزرلفا أك لدمنحفا أ ا  تتف أبى 
وَّ  تلدمعؾ أرض " كدشررط تم المزارلة أف داكف الن دب نعبة مف اانراج كلدس امَّان محددان كا 

 [.191   3ليدَّت المزارلة تاعدة. ]عابؽ   ب.ت   ـ
 المساقاة : .2

تر الشجر لمف دقكـ بعقد  كدرعفد  حرى دبلغ رماـ نضج  نظدر جز  معلـك مف كهم د
ومر . تفم شرااة زرالدة للى اعرومار الشجر داكف تد  الشجر مف جانب كالعمؿ تم رومدر  مف 
جانب آ ر   كالومر الحا ؿ مشررؾ بدنفما بنعبة در ؽ للدفا المرعاتداف االن ؼ أك الولث ]ابف 

 [.158   2  ج 1970القدـ   
 المضاربة : .3

كرعمى ترضان كهك مشرؽ مف القرض   كهك لقد بدف طرتدف للى أف ددتر أحدهما نقدان 
إلى اآل ر دراجر تد    للى أف داكف الرب  بدنفما حعبما در قاف للد    للى شرط أف داكف 

 [.291-288الرب  معلكمان بالنعبة كلدس بالرعددف ]المرجر ن ع    
 سي لمتممؾ :العمؿ هو سبب أسا ( ت)

طبقان للم فكـ ااعالمم تتف اؿ ما تم اقرض ملؾ هلل حد    كلدس قحد حؽ إدلا  
ملادة "الرتبة" قم شم  تم هذا الاكف   كمف وـ رنر م الملادة بالمعنى المرعارؼ للد  تم 
القانكف الكضعم   كر ب  "ملادة حؽ انر اع" تقط    اضر لضكابط معدنة   أك "لشرط كاتؼ"  

كتؼ حؽ انر ال  للى رحقدؽ هذ  الشركط الرم كضعفا المالؾ الحقدقم   كمف أهـ هذ  در
ف لـ داف هك الشرط الكحدد  –الشركط  العمؿ كاوعرعمار الذم دعربر عببان للملادة كاونر اع  –كا 

  كدظفر هذا مف  الؿ اعرعراض العملدات اوتر اددة الرم شفدها الكاتر ااعالمم تم ل كر  
  ة:الم رل
: كهك أف دقطر ااماـ تردان مف اقمة تطعة مف اقرض لزرالرفا كلماررفا مف  األقطاع .1

[ تتذا لـ ررحقؽ هذ  الم لحة لعدـ إلمار 23   1982أجؿ م لحة لامة ]ال در   
مف أتطر لفذ  اقرض تتنفا رنزع من    حدث كرد لف الحارث بف بالؿ المزنم لف أبد  

د  كعلـ أتطع  العقدؽ أجمر. تاؿ : تلما ااف زماف لمر بف أف رعكؿ اهلل  لى اهلل لل
نما  ال طاب تاؿ : لبالؿ أف الرعكؿ للد  ال الة كالعالـ لـ دقطعؾ لرحجر  لف الناس كا 

[. تااتطاع اما 197أتطعؾ لرعمؿ   ت ذ ما تدرت للى لمارر  كرد الباتم ]عابؽ   
" كالماكردم تم "اقحااـ" هك: "من  دحدد  الطكعم تم "المبعكط" كابف تدامة تم "المغنم

ااماـ لش ص مف اقش اص حؽ العمؿ تم م در مف م ادر الوركة الطبدعدة الرم 
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دعربر العمؿ تدفا عببان لرملافا أك اارعاب حؽ  اص تدفا. تفك أعلكب مف أعالدب 
اعرومار المكاد ال اـ   كو دعربر عببان للرملؾ   كل  شركط معدنة تال دجكز أتطاع 
المراتؽ الطبدعدة الرم و دركلد تدفا لف العمؿ أم حؽ أك ا ر اص موؿ مجارم المدا " 

كما بعدها[ . كو دجب أف راكف هذ  اقرض مملكاة قحد   كأف راكف  59]ال در   
 [.80 ارج إطار المراتؽ العامة كلدس تدفا معدف مف المعادف. ]العبالم   ب.ت   

اقرض المدرة الرم لـ دعبؽ رعمدرها كرفدلرفا كجعلفا  : كدق د ب  إلدادإحياء الموات  .2
 الحة لالنر اع بفا تم العانى أك الزرع   بحدث راكف هذ  اقرض  الدة مف أور بنا  
أك زرع   كو راكف تدلان قهؿ القردة كو معرحان  كو مكضر مقبرة   كو مكضر محرطبفـ  

قحد كو تم دد أحد. تتذا اجرمعت تدفا كو مكضر مرلى دكابفـ كأغنامفـ   كلدعت ملاان 
هذ  الشركط اانت أرضان مدرة   كمف أحداها أك أحدا منفا شدلان تفم ل . ]أبك دكعؼ   

 [.64-63عابؽ   
كمف  الؿ هذ  اقنشطة اوتر اددة العابؽ ااشارة إلدفا درض  أف ااعالـ تد ربط 

مف ركتر شركط العمؿ لحدازرفا كرملافا  الملادة بالعمؿ   تجمر المباحات العامة للناس و بدَّ 
رملؾ انر اع   "تالعمؿ الالـز لحدازة الطدر هك ال دد   كالعمؿ الالـز لحدازة اللؤلؤ هك الغكص  
كمف وـ و دملؾ ال دد بركحل  تم أرض اانعاف كو برعشدش  تم دار    كو بكوكب العماة إلى 

 [.522شبار " ]ال در   ـ عابؽ   
 اإلنساف:المسخرات التي أوجدها اهلل في الكوف لخدمة  –ثانيًا 

العن ر الوانم مف لنا ر العملدة اانراجدة تم الم فكـ ااعالمم رشمؿ جمدر 
الم لكتات تم الاكف الرم دعر دمفا اانعاف   عكا  بطردقة مباشرة أك غدر مباشرة   أك هم 

حاب كاقنفار كالبحار كالجباؿ لنا ر البدلة الطبدعدة موؿ الشمس كالقمر كالرداح كالع
 كالحدكانات كالزركع كالراالز   أك المعادف المكجكدة تم باطف اقرض ... ال .

نما دعرغلفا  للى ا رالؼ كرنكع هذ  المع رات الرم لـ درد ؿ اانعاف تم إدجادها   كا 
إلى النظر تم  كدعر دد منفا تم رحقدؽ لمارة اقرض   كلذا جا  العددد مف اآلدات القرآندة ددلك

ا ًتم  مى ا ًتم العَّمىاكىاًت كى ـٍ مى رى لىاي ٍكا أىفَّ اللَّ ى عى َّ ـٍ رىرى الاكف كردبدر ما ع ر اهلل لإلنعاف تد  "أىلى
بىاًطنىةن" ]لقماف    ـٍ ًنعىمى ي ظىاًهرىةن كى لىٍداي  [.20اٍقىٍرًض كىأىٍعبىغى لى

حداة اانعاف تدفا لام دحقؽ تاؿ ما تم باطف اقرض أكجد  اهلل لرعمدرها   كرعفدؿ 
[. كمف 97هػ   1403اانعاف المدل اقت ى   الذم دحقؽ  التر  تم اقرض ]لماد  لدؿ   

وـ تعلى اانعاف اوعر ادة مما هك مع ر ل  تم العماكات كاقرض دكف رحددد أك رقددد تم 
 [.40   1975إطار الغادة مف  لؽ كجكد  ]بابللم   
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قدقة راكف لالتة اانعاف بالمع رات الاكندة تالمة للى أعاس كانطالتان مف هذ  الح
 [.28-20  1979 ]النجار أبعاد والوة رحدد لالتة اانعاف بفا  كرضبط رعامل  معفا 

 والكوف:أ. وحدة اإلنساف 
دعد اانعاف كجمدر الم لكتات المع رة ل دمر  طرتان تم لالتة ونالدة طرتفا اقكؿ هك 

مرحد معفا تم الم در  المكجكدات ف. تاانعاف م لكؽ مول  موؿ جمدر اهلل  الؽ هذا الاك 
ٍف اؿ شم و إوَّ ديعبّْ  بحمد " 30 ]اقنبدا  "كجعلنا مف الما  اؿ شم و حم"  [. كالمربكبدة "كا 

 [.49[. كالاد دة "كمف اؿ شم و  لقنا زكجدف" ]الذاردات   44]ااعرا    
دعب  بحمد رب   مول  ف لالتر  مر م لكؽ كمف هنا راكف لالتة اانعاف مر الاك 

كلذا و دعرطدر أف دكتؼ لبادر  كرعبدح  إو لرحقدؽ أمر لادم درعلؽ بضركرة مف  كدعبد  
ضركرات حداة اانعاف. تال دجكز اعرغالؿ مع رات اهلل تم الاكف تم اللفك أك العبث أك 

للد  كعلـ لف تطر الشجرة كمف هنا جا  النفم مف الرعكؿ  لى اهلل  تالدة ااهدار دكف 
 المكجكدة تم ال حرا  أك حبس الطدر أك ترؿ الحدكاف دكف اوعر ادة من .

 
 ب. رفعة اإلنساف عمى باقي المخموقات :

للى الرغـ  مف اوشرراؾ تم اق ؿ كالراكدف إو أف اهلل كضر اانعاف مكضعان محكردان 
المكجكدات بما كهب  اهلل مف  التة    تم الاكف   بحدث جعل  مكضر اعرعال  كرتع  لف باتم

كبما حمل  مف أمانة . كهذا ما جعل  تدمان للى باتم المع رات دحمؿ معؤكلدة اعر دامفا 
لمار الاكف بفا ]النجار   عابؽ     [.36كاعرغاللفا كا 

 ج. تسخير الكوف لإلنساف :
الاكندة بما  ع ر اهلل المكجكدات ل دمة اانعاف حدث حدد اقحجاـ كاقبعاد كالعنف

درال ـ كالمفمة اقعاعدة ل التة اانعاف تم اقرض   كما درعجدب لقدرر  للى الرعامؿ 
ٍكنىفىا ويَـّ اٍعرىكىل  العمرانم مر الطبدعة رعامالن إدجابدان تالالن "اللَّ ي الًَّذم تىرى العَّمىاكىاًت ًبغىٍدًر لىمىدو رىرى رى

رى الشٍَّمسى كى  عى َّ لىى اٍلعىٍرًش كى ـٍ ًبًلقىاً  لى ؿي اآٍلدىاًت لىعىلَّاي ؿو ميعىمِّى ديدىبّْري اٍقىٍمرى دي ى ّْ اٍلقىمىرى ايؿّّ دىٍجًرم ًقىجى
عىؿى  ًمٍف ايؿّْ الوَّمىرىاًت جى كىاًعمى كىأىٍنفىارنا كى عىؿى ًتدفىا رى ـٍ ريكًتنيكفى * كىهيكى الًَّذم مىدَّ اٍقىٍرضى كىجى بّْاي ًتدفىا  رى

ٍدًف اٍونىٍدفً  ٍكجى " ]الرلد    زى كفى دىاتو ًلقىٍكـو دىرى ىاَّري  [.3-2ديٍغًشم اللٍَّدؿى النَّفىارى ًإفَّ ًتم ذىًلؾى آلى
كهذا الرع در د رض مجمكلة مف الضكابط للى الرعامؿ مر المع رات كدحدد اد دة 

 اونر اع بفا كاعر دامفا.
ؽ شرل  دجب اعر داـ هذ  المع رات لرحقدؽ ال التة لف اهلل تم اقرض كرطبد .أ 

ًللًَّ  مىا ًتم  كمنفج    كاؿ معر دـ لفا تم غدر ذلؾ دعد غا بان لم لكتات اهلل "كى
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ـٍ أىًف ارَّقيكا دَّااي ـٍ كىاً  ٍدنىا الًَّذدفى أيكريكا اٍلًارىابى ًمٍف تىٍبًلاي لىقىٍد كى َّ ا ًتم اٍقىٍرًض كى مى اللَّ ى  العَّمىاكىاًت كى
كا تىًتفَّ ًللًَّ  مى  ٍف رىٍا يري ًللًَّ  مىا ًتم كىاً  ًمددنا * كى ًندِّا حى اىافى اللَّ ي غى مىا ًتم اٍقىٍرًض كى ا ًتم العَّمىاكىاًت كى

ًردفى  دىٍأًت ًبآ ى ـٍ أىدُّفىا النَّاسي كى ًادالن * ًإٍف دىشىٍأ ديٍذًهٍباي اى ىى ًباللًَّ  كى ا ًتم اٍقىٍرًض كى مى  العَّمىاكىاًت كى
لىى ذىًلؾى تىًددرن  اىافى اللَّ ي لى  [.132-130-130ا" ]النعا    كى

إف رعامؿ ااعالـ مر البدلة الطبدعدة درـ مف  الؿ منظكمة م اهدمدة رموؿ ضابطان   .ب 
 كمحددان لاد دة اوعر ادة مف هذ  البدلة أك المع رات.

 الحراـ  الحالؿ  اقمانة  ال التة   الركحدد  موؿ:كهذ  المنظكمة رشرمؿ للى م اهدـ 
[. كذلؾ تم إطار اادماف بأف الم لكتات رعب  239  1989 الملؾ  العدؿ  اولرداؿ(]لبد

ا ًمٍف دىابَّةو ًتم اٍقىٍرًض كىوى طىاًلرو دىًطدري  كرعبد  بحمد اهلل  مى كرشاؿ أممان ااملة موؿ اقمـ البشردة "كى
ـٍ  ـه أىٍموىالياي ٍدً  ًإوَّ أيمى نىاحى  [.38 اقنعاـ “]ًبجى

كاأمر رشردعم  ناحدة رالم حقكتفا اأمر أ التم مف كمف وـ تتف للى اانعاف أف د
 مف ناحدة أ رل.

دراؾ عننفا  .ج  نجد إف ااعالـ دحدد أبعاد الرعامؿ  كدكرارفا:الراامؿ مر البدلة الطبدعدة كا 
كلدـ  منفا كمعرتة دكرارفا كاوعر ادة  معفا مر البدلة ب كرة رحقؽ راامؿ اانعاف 

 ح اظان للى دكرارفا كرجددها. رلكدوفا دـ كل الرجدد اعرنزاؼ المكارد بطدلة 
هذا بااضاتة إلى الدلكة إلى رطكدر أعالدب رأ ذ كضر البدلة كمعرقبلفا تم اولربار  
موؿ اورجا  نحك اوعر ادة مف م ادر الطاتة غدر ذات اقور الضار للى البدلة موؿ الشمس 

رلكث البدلة كرشكدففا كرفدددها ..ال    بدون مف الن ط كمشرقار  الذم أدل إلى كالمناخ.
 [.73   1997بال نا ] عب   

كمف وـ تال بدَّ مف رطكدر نظـ الرعامؿ معفا   بما درناعب مر هذ  الحقدقة كددرؾ 
 أبعادها.

 فقه أولويات اإلنتاج
دحاـ المجرمر ااعالمم تم حرار  منفاج دحدد غادار  ككعالل  بحدث دقدـ معاددر 

 كأبعادها تم ضك  تق  الكاتر الرارد م كاوجرمالم كالجغراتم.لامة ررجدد ر  دالرفا 
اذلؾ اقمر تم لملدرم اانراج كاونر اع   حدث و دحاـ أدَّان منفما لامؿ الندرة أك 
نما ررماف طبقان لمقداس معنى دضر الضركردات تبؿ الحاجدات   وـ دنظر للامالدات   الكترة   كا 

ازف الاكف كركازف المجرمر حرى رعرمر العمارة تم اقرض ذلؾ لضبط الحراة كالح اظ للى رك 
 كو درطرؽ إلدفا ال عاد كال لؿ   كدعرمر المجرمر معردون مقر دان.

 اإلنتاج:أ. عممية 
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ررـ لملدة اانراج تم ضك  معاددر معدنة معرمدة مف منفاج الشردعة   مر اللة مر تق  
  مفما اانت طكدلة   حدث رعربر هذ   الكاتر غدر  اضعة لعداعات أك  طط ت درة اقمد

العملدة ذات أور مزدكج   تتلى جانب أنفا رلبم حاجات اانعاف كمطالب  تفم ررعرض للرعامؿ 
مر مع رات الاكف أم م لكتات اهلل غدر اانعاف   كمف هنا و بد مف الضبط كالرحددد 

 لملدة اانراج هم : كال ضكع للمعدار الذم دحقؽ الركازف كاوعرمراردة   كأهـ ضكابط
اولرزاـ بضركردات حدا  ال رد كالمجرمر : رحدد الشردعة ب كرة تاطعة أهـ ضركردات  .1

بقا  كاعرمرار ال رد كالمجرمر تم ح ظ الددف كح ظ الن س كح ظ العقؿ كح ظ النعؿ 
كح ظ الماؿ   كمف وـ تتف اانراج و بد أف دغطم بدادة هذ  الضركردات  وـ دنرقؿ بعد 

إلى الرحعدنات كالامالدات لذلؾ قف الضركرم هك ما و رقـك حداة ال رد إو ب    كو ذلؾ 
 [.132   1984رعرمر إو بكجكد  ]لادؿ حعدف كآ ركف   

الر الؿ اادجابم مر معطدات الكاتر كمكارد  : إف ا رالؼ البدلة كالمناخ كالمكارد  .2
ؼ نمط الكعالؿ العالدة   كمف الطبدعدة كالنعدج اوجرمالم الحضارم دؤدم إلى ا رال

وـ تتف اولرراؼ بالرنكع عكؼ دؤدم إلى اوعر ادة مف اامااندات الطبدعدة كالبشردة تم 
اؿ مجرمر   لرلبدة الحاجات الضركردة الرم تد ر رلؼ أك ر رلؼ كعالؿ إشبالفا مف 

   1987 مجرمر آل ر   كتقان ولربارات البدلة ك  ك دة ال برة الرارد دة]المك لم  
25-26.] 

الق د تم اانراج : حدد ااعالـ تكالد اوعر ادة مف اانراج كاانراجدة   ككضر تدكدان  .3
نما و بد أف داكف  رضبط الاـ كالادؼ   حدث و درـ إنراج بق د الررؼ أك اللفك   كا 
لحاجة أك ضركرة أك رحعف حاؿ   أم ل الدة لالدة للى اانعاف كالمجرمر ]الزحدلم   

1982   52.] 
كهذا القكؿ دضعؼ كزف لامؿ الندرة اعامؿ اتر ادم دحدد لملدة اانراج . تاقمر هنا 
نما لالتة منضبطة بدف المكرد الطبدعم   كاانعاف الذم دؤمف أف المكارد لدعت  لدس ندرة   كا 

 دامفا نادرة قف اهلل الرازؽ هك  القفا ك زالن  و رن د أبدان   كمف وـ تال بدَّ مف حعف اعر
 كاونر اع بفا كلدس إهدارها كربدددها كهك ما دطلؽ للد  اوتر اد أك اولرداؿ تم اانراج.

 
 ب. عممية االنتفاع هي الوجه اآلخر لعممية اإلنتاج :

حدث و درـ إنراج إو بق د انر اع   بؿ إف اونر اع هك محدد لملدة اانراج   تررردب 
رحعدنم هك الذم دحدد اونر اع حرى أف الضركردات  اقكلكدات مف ضركرم إلى حاجم إلى

 كالحاجدات ر ضر لضكابط رحدد أبعاد اونر اع بفا :
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 . القصد والبعد عف التبذير :1
[ 317   1984حدث درد النفم لف الربذدر تم جمدر أمكر حداة اانعاف ]ابف القدـ   

بًّْ  اى يكرنا" ًإفَّ اٍلميبىذًّْردفى اىا مؤادان للد  تم القرآف الاردـ " اىافى الشٍَّدطىافي ًلرى نيكا ًإٍ كىافى الشَّدىاًطدًف كى
 [.27]ااعرا    

نفا لدـ اقاؿ إو ت م الغذا  هناؾ آداب كعنف دلرـز المعلـ بفا   كدطبقفا تم حدار    م
  كالنفم لف مؿ  البطف   كلدـ ررؾ تضالت مف الطعاـ   كأاؿ اللقمة العاتطة   لند الجكع

 اقكانم كاق ابر كلدـ ربذدر الما  تم الكضك  أك الغعؿ.كلعؽ 
كاذلؾ النفم لف لبس الحردر كالددباج ]انظر   دال  كتم الملبس النفم لف جر الوكب 

 [.360-358 عابؽ مرجر  عابؽ العدد 
اذلؾ النفم لف اعر داـ  بالقماش كتم المعاف اولرداؿ تم ال راش كلدـ اعكة الحالط 

 [.27 ن ع  ل ضة ]المرجر أكانم الذهب كا
 . النهي عف تقميد غير المسمميف في مالبسهـ وسموكهـ :2

كمف هنا دماف  بدلدة بحدث رظؿ حاجات اانعاف المعلـ كمطالب  نابعة مف معطدات 
 الحددث لف العددد مف العلر غدر ذات المضمكف أك المكضر تم مجرمر معلـ.

 للى:كعالؿ رحقدؽ اوعر الؼ تاـ  كبذلؾ درض  أف البعد اوتر ادم اكعدلة مف
كاعر دامفا  الاكندة كذلؾ لف طردؽ ركجد  اانعاف للمع رات  اانراج:ركعر م ادر  .1

نما ضبط رعامل  معفا ب كرة ررناعب  لفا دكف إهدار أك اعرنزاؼ  مقر رة بطردقة  كا 
ة مما دلغم م فكـ الندرة تم العملد الطبدعدة مر معدؿ رجددها الذارم كدكرارفا 

 اوتر اددة.
ر ندؼ مناتذ اونر اع : كذلؾ لف طردؽ ضكابط الق د   كلدـ ااعراؼ كالرعامؿ مر  .2

المناتر مف أاؿ كملبس كمعاف كأدكات للى أنفا "نعمة و دجكز إهدارها للى المبالغة 
تم اوعر داـ كالرلذذ باقشدا    مما دضعؼ م فكـ رعدد الحاجات الذم ركج ل  تم 

كاالالف إلى حدو جعؿ اانعاف تم  دمة "اوعرفالؾ" بمعنى أف كعالؿ الدلادة 
اوعرفالؾ أ ب  غادة دععى إلدفا اانعاف رغـ أن  تد داكف محراجان إلدفا ]ش دؽ   

 [.66عابؽ   
 كبذلؾ د ب  م فـك اوتر اد تم ااعالـ دقكـ للى مكارد مرعددة كحاجات محدكدة.

 الخالصة :
لى أف هناؾ ارعاتان إلى حدو ابدر بدف أبعاد العملدة مف  الؿ هذا المقاؿ ن لص إ

اوتر اددة كلنا رها تم مجرمر المعلمدف   تتف هذ  العنا ر و رعمؿ إو بركاتر شركط معدنة 
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رعد قزمة لبقالفا كاعرمرارها   بحدث إذا لـ ررحقؽ هذ  الشركط عكؼ دضعؼ لالد هذ  
مف ذلؾ تقد ترف اهلل جؿَّ وناؤ  بدف اقمف كااطعاـ العنا ر  كدبطؿ م عكلفا أك رنعدـ آوارها   ك 

" ]تردش    " ٍكؼو نىفيـٍ ًمٍف  ى ـٍ ًمٍف جيكعو كىآمى [ حدث دعد اقمف مقدمة ضركردة 4الًَّذم أىٍطعىمىفي
وعرمرار لملدة النجاح   كاذلؾ تتف البراة شرط ضركرم لعدر العملدة اوتر اددة   كحقدؽ 

ـٍ البراة ررربط بالنما  كالزد لىٍدًف لىٍك أىفَّ أىٍهؿى اٍلقيرىل آمىنيكا كىارَّقىٍكا لى ىرىٍحنىا لى ادة كو درحقؽ إو بالرقكل " كى
اً  كىاٍقىٍرًض" ]اقلراؼ    [ تفذا الم فكـ درربط بالعملدات المعنكدة الرم ررـ تم 96بىرىاىاتو ًمفى العَّمى

 البنا  الكجدانم للمجرمر ااعالمم.
كبة أماـ محاكلة النفكض الحضارم لألمة ااعالمدة هم معالؿ إف أاور المعالؿ  ع
إٍذ أف القدـ كالمعلمات كالغادات كالم اهدـ كاضحة  كالرانكلكجدة الكعالؿ الرنظدمدة كالمؤععدة 

 كمحددة قنفا نابعة مف اقنمكذج المكحى مف القرآف الاردـ كالعنة ال حدحة الشرد ة.
ت للعقؿ البشرم تم ر الل  مر تق  الشردعة كتق  الكاتر أما الكعالؿ الم رل ة تألنفا ررا

مف أكربا كلـ داكر هذا العقؿ شدان منفا تم رارد   الحددث ؛ بؿ اتر ر للى النقؿ كالرقلدد  عكا ن 
  لذلؾ و بدَّ مف رضاتر الجفكد العلمدة للك كؿ إلى كعالؿ رنعدؽ مر أك مف بطكف الرارد 

عكا  برطكدر بعض الكعالؿ اقكربدة الرم رقبؿ الرطكدر بتدجاد المعلمات كالغادات ااعالمدة  
 كعالؿ إعالمدة  ال ة.
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الوالية -بمحمية دنقال (.Triticum aestivum L)99مكافحة الحشائش كيميائيًا في القمح 
 السوداف-الشمالية

 2 و قمر النعمة آدـ إبراهيـ 1 مختار عبد العزيز محمدد. 

الوالية  –وزارة الزراعة  2 السوداف –جامعة دنقال  –يـ السم  -كمية العمـو الزراعية  1
 السوداف -الشمالية 

 المستخمص

 2009/2010ك 2009/ 2008أجرل البحث  الؿ مكعمدف شركددف مررالددف لأللكاـ 
العكداف لرقددـ كمقارنة رأودرات مبددل  - الكودة الشمالدة -محلدة دنقال –بمشركع الاركات 

ك  6,8  5,8د بمعدؿ  -4  2 ؿ تى العكداف امعاملة بعد اانبواؽ هماحشالش كاععى ااعرعما
اجـ.ـ.ؼ/ تداف كم الدطفما للى مقاكمة  0,4ك  0,3كركبؾ بمعدؿ اجـ. ـ.ؼ/تداف   7,8

نراجدة القم  تى محاكلة لرحددد أنعب معاملة لمااتحة الحشالش كالرى رعطى أللى إنراجدة.  كا 

مبددات الحشالش ألطت مااتحة ممرازة للحشالش الحكلدة  كضحت النرالج أف اؿ  م الدط     
 0,3مقارنة بالشاهد. اؿ معامالت مبددات الحشالش كم الدطفا  لدا الجرلردف المن  ضة 

اجـ.ـ.ؼ/تداف  للركبؾ( كاازالة الددكدة طكؿ المكعـ  أدت إلى نقص معنكل تى   0,4كالعالدة 
معاملة أدت إلم نقص معنكم تم الكزف الجاؼ  الكزف الجاؼ للحشالش مقارنة بالشاهد. أحعف
 د مر الجرلة العالدة لمبدد الركبؾ. -4 2للحشالش اانت  لدط الجرلة المركعطة لمبدد اؿ

أشارت الدراعة إلى أف إعر داـ المبددات كم الدطفا ألطى زدادة معنكدة تى تداعات النمك     
  الدراعة نردجة نمك الحشالش غدر ال ضرم كاانراجدة كماكنارفا. نقص اانراجدة تى هذ

  مقارنة باازالة الددكدة المعرمرة للحشالش.% 68.94 المحدكد ااف

د  كالجرلة العالدة مف الركبؾ ااف أحعف  -4 2إعر داـ  لدط الجرلة المركعطة مف      
الالى  معاملة كآلطى أللى زدادة تى النارج الالى لحبكب القم  مقارنة بالشاهد كااف هذا النارج

 لحبكب القم  مشابفان للعزدؽ الددكل طكؿ المكعـ. 

 مبددات الحشالش  بعد اانبواؽ  القم  كالحشالش.كممات مفتاحية: 

                                                           

*جز  مف أطركحة ماجعردر المؤلؼ الوانى تى الزرالة رحت إشراؼ المؤلؼ اقكؿ   جامعة دنقال  الدة العلكـ الزرالدة  العلدـ   
 العكداف
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Chemical weed control in wheat (Triticum aestivum L.) in Dongola 

Locality - Northern State, Sudan
100

 

Mukhtar A. M.
1
 and Gamar Alniama A. I.

2 

Faculty of Agricultural Sciences - El Selaim - Dongola University, 

Sudan 

Ministry of Agriculture-Northern State-Sudan 

Abstract 

          The research was conducted for two consecutive winter seasons of 

2008/2009 and 2009/2010 at Elkarwat scheme-Dongola Locality-

Northern State-Sudan to evaluate and compare the effects of two widely 

used post-emergence herbicides in Sudan, namely, 2, 4-D at a rate of 5.8, 

6.8 and 7.8 kg.a.i/fed., and Topic at a rate of 0.3 and 0.4 kg.a.i./fed., and 

their combinations on tolerant and yield of wheat in an endeavour to 

determine the most suitable weed control treatment that secure high yield. 

          Results reported that all tank mixtures of herbicides treatments 

gave excellent annual weed control as compared to weedy full season 

treatment. 

All herbicides treatments and their tank mixtures except (the low and high 

rates of Topic) (0.3 and 0.4 kg.a.i./fed.) and weed free full season 

treatment gave significantly reduced weed biomass as compared to weedy 

full season treatment. The best treatment gave significantly reduced weed 

biomass was the tank mixture of intermediate rate of  2, 4-D with high 

rate of Topic.  

          The study refered that the use of herbicides and their tank mixtures 

gave significantly increased vegetative growth parameters, total yield and 

yield components.  

          Yield reduction in this study as a result of unrestricted weed growth 

was 68.94% as compared with continuous hand weeding control. 

          The use of tank mixture of intermediate rate of 2, 4-D with high 

rate of Topic was the best treatment and gave highest total wheat grain 

yield as compared to weedy full season treatment and this total wheat 

grain yield was comparable to weed free full season treatment.  

Key words: Herbicides; post-emergence; wheat and weeds. 

 
                                                           

100 Part of M. Sc. (Agric.) thesis by the second author under supervision of the first author, the 
University of Dongola, Faculty of Agricultural Sciences, El Selaim, Sudan  
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 المقدمة

دعربر القم  مح كؿ إعرراردجى مفـ كهك أحد أهـ الم ادر الرلدعدة للغذا  تم العالـ           
ملدكف طف تم  رموؿ حكالم ن ؼ  280النامم  تم الكتت الحاضر رنرج بالد العالـ النامم 

 420انراج إلى (. كدركتر أف د ؿ هذا اFAO  1992القم   المنرج للى معركل العالـ  
القم  تم العكداف دحرؿ المرربة  لف طردؽ الزدادة اقتقدة كالرأعدة. 2030ملدكف طف حرى لاـ 

الواندة بدف المحا دؿ الغذالدة الرم دعرفلافا اانعاف بعد الذرة بدنما دحرؿ  المرربة اقكلى 
ًن كدر در إنراج  اؿ المحا دؿ بما تدفا اقرز  الذرة الشامدة   البطاطس كااف إنراج  لالمدان

 563.65ًً  12.546   59.12للى الركالم 1992    1991 1990القم   تم اقلكاـ 
(. كهك مف أهـ المحا دؿ الزرالدة تم الرجارة العالمدة كدزرع FAO  1992ملدكف طف/هارار  

كتى بدلات مربادنة حدث دزرع تم ن ؼ الارة الشمالم  أمرداا  لالمدان تم معاحات كاععة 
لشمالدة  أكركبا  ال دف  اارحاد العكتدرم   العكداف كبعض الدكؿ. كدزرع رقلدددان تى معاحات ا

 غدرة للى ض اؼ نفر الندؿ تى شماؿ العكداف ككودة نفر الندؿ. أدضان دزرع تى بعض 
هناؾ زدادة ملحكظة تى إنراج  .المناطؽ موؿ مشركع الجزدرة  الرهد  الندؿ اقبدض كحل ا الجدددة

قم  كذلؾ نظران إلى الركعر تى المعاحات المزركلة اما رعزل زدادر  إلى الطلب المرزادد للى ال
رر اع  مح كؿ القم  للرحكؿ تى النمط ااعرفالاى لعااف الردؼ كالنمك العاانى تى الحضر كا 

 كآ ركف  2009 (.2010ًككهدب كلبدالرحمف    Sheikh Edin)  2008د كؿ  اقتراد
Asaad; 

دحركل القم  ب كرة أعاعدة للى الااربكهددرات  البركردنات  ال ادرمدنات  كبعض          
المكاد المعدندة الضركردة للنمك. كنكاة القم  رحركل للى جال ردف كبركردف تردد تم  نكل  كب  
مادة مطاطدة كهى تابضة لوانم أكاعدد الاربكف أونا  لملدة الر مر. دزرع القم  امح كؿ 

  Waies .(1987للماشدة كدعر دـ الربف اكتكد  غذالم كاعلؼ 

مف الدكؿ المنرجة للقم  الفند  ال دف  الكودات المرحدة اقمردادة  أعررالدا  ررادا  اندا          
 FAO)        .( 2003بااعراف  اقرجنردف  ترنعا  ألماندا  البرازدؿ  عكردا   م ر كالعكداف  

 الكودة  كداف مرمرازان ردحان مف الزمف تم ااتلدـ الشمالمظؿ إنراج القم  تم الع        
حرى رمت  زرالر  تم الجزدرة بكاعطة اادارة البردطاندة تم  الشمالدة ككودة نفر الندؿ حالدآ( 

إنراج القم  . كلقد   كربر ذلؾ رناتص اقهمدة النعبدة لإلتلدـ الشمالم تم 1943/1942 مكعـ 
ألؼ  241تم بعض ال ررات حدث إرر عت مف  المعاحات المزركلةشفدت البالد رقلبات  تم 

كمف وـ بدأت     2000/1999ألؼ تداف تم المكعـ  307إلم   1971/ 1970تداف تم مكعـ 
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ألؼ تداف 720 تم الرأرج  إرر الآ ك إن  اضان كلاف بعد إلالف ألن رة ال ضرا  إرر عت إلى 
 (. 2009 لبداللطدؼ  2007 / 2006 الؿ مكعـ

ًن الحشالش            أهـ لكالؽ اانراج الزرالى رشاؿ اآلتات الم رل ة ك ا ةن
Mukhtar)كElamin 2011  الحشالش مف أ طر اآلتات الزرالدة الرم رعبب  عالر تادحة .)

تم إنراجدة المحا دؿ  حدث رقلؿ إنراج كنكلدة المحا دؿ كرعرن ذ   كبة الرربة كرعكؽ 
الطرؽ كال طكط الحددددة   رقلؿ الحشالش جكدة المنرجات الحشالش الرؤدة تم رقاطعات 

  Amaranthus spالزرالدة   رزدد راالدؼ ح اد المحا دؿ   بعض الحشالش عامة موؿ   .
  Akobunduكلفا رأودر لاعم  للمكاشم قف بعضفا دحركل للى ررادزات لالدة مف النررات  

كد الحشالش دعكؽ إنعداب مدا  الرم كج  2007).كلبدالعظدـ كآ ركف  1987للى    1987;
 كدزدد امدة المدا  الم قكدة مف البحدرات كالمعطحات المالدة اق رم كذلؾ لف طردؽ النر .

أدضان الحشالش رعكؿ معببات أمراض النبات كآتات الحدكانات كالحشرات كالطدكر الرم رفاجـ 
ش المحا دؿ الم رل ة تم رناتس الحشال). Babiker)  1976ًالمحا دؿ موؿ آالة اقكراؽ 

الح كؿ للى الما   الضك   المااف  الغذا  كدنعاس علبان للى إنراجفا كمنرجارفا موؿ الدتدؽ 
  Applebyرؤدل إلى رقلدؿ جكدة بذكر المحا دؿ     الحشالشكهذا دؤدل إلى رقلدؿ أععارها

لمحا دؿ الحقلدة (.  حرى العنكات اق درة الماضدة اانت الحشالش ورشاؿ أم مشااؿ ل1987
تى الكودة الشمالدة  لاف إعرعماؿ الرقاكم الملكوة  رلم الحدكانات كتدضاف نفر الندؿ أدل إلى 

 Kamalإنرشار بعض الحشالش الحكلدة ال طدرة تدفا موؿ العدار  ال جدلة كالدركرة  
ماف (.  الحشالش رعبب  عالر ابدرة للمحا دؿ الم رل ة للى عبدؿ المواؿ دAbbas 2011ك

رشارؾ  . ( Hamdoun  1992كEnyi     1973  %  80ًً -20أف رقلؿ إنراج الذرة بنعبة ً 
%  كزارة العلكـ كالرقانة  30الحشالش نبارات القم  تم الما  كالغذا  كرقلؿ اانراجدة بمقدار 

2002.) 

كذلؾ تبؿ دماف مااتحة الحشالش الحكلدة رقلدددان لف طردؽ اازالة الددكدة مرة كاحدة        
راكدف بذكرها أما  الحشالش المعمرة الرم رماث تم اقرض تررة رزدد لف العنردف  كتد رعرمر 
إلى ماو نفادة و دماف مااتحرفا رقلدددان إو باازالة الددكدة المعرمرة.  أدضان دماف مااتحة 

حة الحشالش دكف الحشالش لف طردؽ إعر داـ المبددات  المر درة كالرم ررمدز بقدررفا للى ماات
 حدكث ضرر للمحا دؿ الم احبة لفا كالالحقة . 

تم الكتت الحالم الحشالش رشاؿ مشالة ابدرة تم إنراج القم  تم الكودة الشمالدة كذلؾ         
قف المزارلدف دقكمكف بزارلة رقاكم تم  غدر نظد ة. بااضاتة إلى ذلؾ أف البعض اآل ر مف 
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تحة الحشالش أكو دااتحفا نفالدان كهذا دؤدل إلى زدادة م زكف الرربة المزارلدف دقكـ برأ در ماا
مف بذكر الحشالش. أدضان تم الكودة الشمالدة دزرع القم  لف طردؽ النور كهذ  الطردقة رجعؿ 
كمال ة جدان كهذا أدل إلى الر ادر تم إعرعماؿ مبددات الحشالش  إزالة الحشالش ددكدان  عبة جدان ن

  Khalid)     .(2009ااتحة الحشالش قنفا تعالة كعردعة كذات ا ا ة لالدة اا رداردة لم

الطردقة الرقلدددة لمااتحة الحشالش تم الكودة الشمالدة ررموؿ تم اازالة الددكدة بعد أف           
رابر الحشالش كرناتس المح كؿ  كذلؾ اعر دامفا اعلؼ لرغذدة الحدكانات  كهذ  رؤور علبآ 

الفدؼ مف هذ   الرجربة هك رحددد حجـ ال عالر الرم  ).  Kamal 2009  اجدة القم للى إنر
د كالركبؾ كم الدطفا  -4 2رحدوفا مناتعة الحشالش للقم   رقددـ رأودر مبددات الحشالش اؿ

نراجدة القم  تم محاكلة  لرحددد أنعب معاملة  كالمعرعملة امعامالت بعد اانبواؽ  للى رحمؿ كا 
 حشالش كالرم رحقؽ أللى  إنراجدة. لمااتحة ال

 المواد والطرؽ

 تى مشركع 2010/2009 2009/2008أجردت الرجربة  الؿ مكعمم الشرا            
العكداف. رقر الكودة الشمالدة بدف  طم لرض  -الكودة الشمالدة  -محلدة دنقال  -الاركات

شمالدة هم الحدكد المشرراة بدف  شرتان كحدكدها ال ٍ 32 ك ٍ 20 شماون ك طى طكؿ  ٍ 22 ك ٍ 16
العكداف كم ر كرمرد غربان حرى حدكد الجماهدردة اللدبدة  مناخ الكودة الشمالدة  حراكم 
كدنقعـ إلى  دؼ حار دمرد مف أبردؿ إلى عبرمبر  كشرا  بارد مف أاركبر إلى مارس 

 (. 2009 أنكر 

 %40.33% رمؿ  30ة  رحركل للى  الرربة الرم أجردت تدفا الرجربة رربة طدندة غردند       
% طدف أك ط ؿ45 67.غردف ك   (.1982 ال  ككلدد   (ًً

 ممت الرجربة لف طردؽ الر مدـ العشكالم  الاامؿ للماررات بأربر ماررات   رـ        
  أل 2ـ 1.8×3 حروفا كرنعدمفا كرعكدرفا كرقعدمفا إلى أحكاض تم اؿ مكعـ  حجـ الحكض

ؼ ك تى اؿ حكض رمت زرالة بذكر القم   نؼ كادم الندؿ حكض دحركل للى عرة   ك 
للفارار كذلؾ تم  اجـ  90بمعدؿ   عـ  30نوران تم  طكط معطحة ربعد لف بعضفا معاتة

اجـ للفارار تم  95تم المكعمدف  أعر دـ الندرركجدف تم  كرة الدكردا بمعدؿ  11/30
دكـ حعب   -15  10تررة ررراكح مف أعابدر مف الزرالة. ااف الرم درـ بعد  6   2جرلردف بعد

 الجك حرى الح اد. 
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اجـ .ـ.ؼ لل داف  7.8ك  6.8  5.8بمعدؿ   EC 720 د -4  2 مبددات الحشالش          
 د بمعدؿ  -4 2اجـ. ـ.ؼ لل داف بااضاتة إلى  0.4 ك0.3 بمعدؿ    EC%80ك الرك بؾ 

ـ .ـ.ؼ لل داف رـ رطبدقفا بعد اج 0.4ك0.3  لطان مر الركبؾ  اجـ. ـ.ؼ لل داف6.8 ك5.8
لرر  150أعابدر مف الزرالة بتعر داـ الرشاشة الظفردة الرم لكدرت بمعدؿ  3اانبواؽ بعد 

لل داف. أدضان شملت الرجربة  معاملة  الدة مف الحشالش طكؿ المكعـ كأ رل مكبك ة بالحشالش 
 طكؿ المكعـ للمقارنة.

تم اؿ معاملة لف طردؽ حعاب لدد اؿ نكع بم رد   الرأودر للى الحشالش رـ تداع           
أعابدر مف رطبدؽ مبددات الحشالش. 4  تم المرر المربر كذلؾ بتعر داـ  شبة مربعة  بعد 

أدضان رـ رحددد الكزف الجاؼ بالجـ تم اؿ معاملة لدا المعاملة ال الدة مف الحشالش طكؿ 
دلدة كلردضة اقكراؽ مقارنة بالشاهد تى اؿ المكعـ كاذلؾ النعبة الملكدة لمااتحة الحشالش النج

معاملة. كلدراعة رأودر إعر داـ المبددات للى مح كؿ القم  رـ رعجدؿ إرر اع النبات بالعـ  
أعابدر مف الزرالة تم اؿ حكض. بعد  8لدد اقكراؽ تم النبات كلدد ال لؼ تم النبات بعد 
( تم اؿ معاملة 3m²( أل  1.2×  2.5ك كؿ النبارات إلى مرحلة النضج رـ ح اد معاحة  

ادجاد إنراجدة الحبكب  طف للفارار ( كماكنارفا المرمولة تى لددالعنابؿ تم النبات  لدد 
 حبة بالجـ. 1000الحبكب تم العنبلة ك كزف 

 Gomezالبدانات المرح ؿ للدفا رـ رحلدلفا إح الدان اما جا  تم اراب             
( بتعر داـ برنامج حزمة الرحلدؿ  ANOVAالربادف   لف طردؽ رحلدؿGomez  1984ك

( لمعرتة الرأودرات المعنكدة بدف المعامالت كالكحدات SPSSااح الى لعلـ اوجرماع  
الرجردبدة. أدضان رـ حعاب العملدات ااح الدة البعدطة موؿ الكعط الحعابم  اانحراؼ 

 المعدارم  ال طأ القداعم كمعامؿ اا رالؼ. 

 والمناقشةالنتائج 

  العلدؽ Melilotus  Indica الحشالش الرى اانت عالدة تى الرجربة شملت الحندتكؽ 
Convolvulus   arvensis 

  Avena الشكتاف  Malva   parviflora ال بدزة  Cynodon dactylon النجدؿ 
fatua العدار Sorghum   arundinaceum  كال جؿ Raphanus  sativus. 

( ككضعفا تى جداكؿ لرعفدؿ Combinedلج المكعمدف الشركددف رـ ضمفا   نرا            
 المقارنة بدف المعامالت الم رل ة.
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الجرلردف المن  ضة كالعالدة لمبدد الركبؾ أدرا إلى مااتحة جددة للحشالش النجدلدة            
م مااتحة د بجرلار  الوالث أدل إل -4 2% بدنما مبدد اؿ 72,75% إلى 71,82رراكحت مف 

%. اؿ  اللط المبدددف أدت إلى 92,07% إلى 86,51ممرازة للحشالش العردضة رراكحت مف 
 (.1%  جدكؿ 98,45% إلى 77,72مااتحة ممرازة للحشالش رراكحت مف 

( الذاف  (Khalid 2009ك Kamal   (2009)هذ  النرالج مطابقة للنرالج الرم رح ؿ للدفا  
عكس دااتحاف الحشالش النجدلدة ب كرة تعالة. أدضان هذ  النرالج ذارا أف مبددم الركبؾ كالرراا

 الذم أشار الم أف مااتحة الحشالش النجدلدةك  El Sadig    (1996ركاتؽ مارك ؿ إلد 
 Khalid  ا ة العدار ب كرة تعالة درـ بتعر داـ مبدد الركبؾ . النرالج العابقة رؤدد نرالج

د رشان بعد  -2 4كضحا أف إعر داـ مبدد الحشالش ( الذاف أ (Khalid 2005( ك  (2004 
اانبواؽ للى القم  داات  إ رداردان الحشالش العردضة اقكراؽ كرأودر  للى الحشالش النجدلدة 

( الذل أوبت أف رطبدؽ مبدد الحشالش    (Khalid 2004ضعدؼ. نرالج هذا البحث رطابؽ نرالج 
 واؽ داات  الحشالش النجدلدة كالعردضة ب كرة تعالة. د  لطان مر الركبؾ امعاملة بعد اانب -2 4

اؿ معامالت مبددات الحشالش  لدا الجرلردف المن  ضة كالعالدة للركبؾ( كاازالة الددكدة        
طكؿ المكعـ  أدت إلى نقص معنكل تى الكزف الجاؼ للحشالش مقارنة بالشاهد. أحعف معاملة 

 -4 2حشالش اانت  لدط الجرلة المركعطة لمبدد اؿأدت إلم نقص معنكم تم الكزف الجاؼ لل
(. هذ  1اجـ.ـ.ؼ/تداف  جدكؿ  0,4اجـ.ـ.ؼ/تداف  مر الجرلة العالدة لمبدد الركبؾ  6,8د 

  Osama   .(1999النرالج مطابقة لرلؾ الرى رح ؿ للدفا 

الش رحت الرحلدؿ المشررؾ للمكعمدف الشركددف أشار إلى أف  اؿ معامالت مبددات الحش        
الجرلات الم رل ة كاازالة الددكدة أدت إلى زدادة معنكدة تى إرر اع النبات بالعـ مقارنة بالشاهد 

(. اؿ معامالت مبددات الحشالش رحت الجرلات الم رل ة  لدا الجرلردف المن  ضة 2 جدكؿ 
نبات كلدد ال لؼ كالعالدة للركبؾ( كاازالة الددكدة أدت إلى زدادة معنكدة تى لدد اقكراؽ تى ال

(.  أدضان الزدادة نردجة إعر داـ مبددات الحشالش كاازالة 2تى النبات مقارنة بالشاهد  جدكؿ 
الددكدة مقارنة بالشاهد لكحظت تى لدد العنابؿ تى النبات  لدد الحبكب تى العنبلة ككزف 

باران تى تررة (. هذ  الزدادة ربما رعزل إلى أف مااتحة الحشالش م3حبة بالجـ  جدكؿ  1000
نمك القم  بكاعطة مبددات الحشالش أك اازالة الددكدة المعرمرة رماف المح كؿ مف ااعر ادة 
مف الم ادر المراحة تى الرربة بامدات ابدرة كهذا دنعاس إدجابان للى الرأعدس الجدد لنمك 

 المح كؿ كهذا بدكر  دؤدل إلى زدادة اانراجدة كماكنارفا. 
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رحلدؿ المشررؾ للمكعمدف الشركددف أف مناتعة الحشالش لمح كؿ القم  أدت أكض  ال         
(. 3% مقارنة باازالة الددكدة للحشالش  جدكؿ  .9468إلم نقص معنكل تى اانراجدة بنعبة 

الذل كجد أف مناتعة الحشالش  Khalid   (2004هذا النقص تى اانراجدة دؤدد ما رك ؿ إلد  
هذا النقص الابدر تى إنراجدة القم   60%.قص تى إنراجدر  بنعبة لمح كؿ القم  رؤدل إلى ن

درجر جزلدان إلى رأودر الحشالش للى م رلؼ ماكنات اانراجدة.   اؿ معامالت مبددات 
الحشالش بجرلارفا الم رل ة  لدا الجرلردف المن  ضة كالعالدة للركبؾ( كاازالة الددكدة للحشالش 

ًن بالشاهد  جدكؿ أدت إلم زدادة معنكدة تى اا (. أوبت الرحلدؿ المشررؾ أف 3نراجدة مقارنةن
 0,4اجـ.ـ.ؼ/تداف( كالجرلة العالدة للركبؾ   6,8د   -4 2 لدط الجرلة المركعطة لمبدد اؿ 

اجـ.ـ.ؼ/تداف( أدل إلى زدادة معنكدة تى اانراجدة مقارنة بالشاهد  كاانت هذ  اانراجدة 
(. هذ  الزدادة ربما  رعزل إلى أف 3كل طكؿ المكعـ  جدكؿ مرعاكدة للزدادة تى العزدؽ الدد

مااتحة الحشالش مباران تى تررة نمك القم  بكاعطة مبددات الحشالش رماف المح كؿ مف 
ااعر ادة الق كل مف الم ادر المراحة تى الرربة كهذا دنعاس إدجابان للى الرأعدس الجدد لنمك 

 المح كؿ.    

ت مبددات الحشالش مر بعضفا البعض أكضحت الرجربة أف  لدط بمقارنة معامال          
د مر الجرلة العالدة للركبؾ هك أحعف معاملة أدت إلى زدادة  -4 2الجرلة المركعطة لمبدد اؿ 
( حدث  (Khalid 2005(. هذ  النرالج مؤددة الم مارك ؿ الد  3معنكدة تى اانراجدة  جدكؿ 

د رشان بعد اانبواؽ للى القم  من ردان أك  لطان مر  -4 2 أشار إلى أف إعر داـ مبدد الحشالش
مبدد الحشالش  ركبؾ دؤدل الى زدادة إنراجدة القم  كماكنار . هذ  الزدادة ربما رعزم إلى مااتحة 
الحشالش ب كرة تعالة بكاعطة مبددات الحشالش كم الدطفا المعرعملة بجرلارفا الم رل ة مما 

ر اع النبات بالعـ  لدد اوكراؽ تى النبات   لدد ال لؼ تى النبات  دؤدل إدجابان للى زدادة إر 
حبة بالجـ. أدضان هذ  الزدادة 1000 لدد العنابؿ تى النبات  لدد الحبكب تى العنبلة  ككزف 

ربما رعزل إلم الرأودر الم دد لبعض العملدات الزرالدة موؿ الرعمدد بااضاتة إلى مااتحة 
ًن بأكؿ لف  طردؽ مبددات الحشالش المعر دمة كهذا درررب للد  منر مناتعة الحشالش أكون

الحشالش للمح كؿ مما دماف المح كؿ مف ااعر ادة الق كم للعنا ر الضركردة كالما  
الممر ة بكاعطة الجذكر مف الرربة كاذلؾ الضك  الذل دعالد تى لملدة الرمودؿ الضكلى مما 

راجدة المح كؿ نردجة إعر داـ مبددات الحشالش دؤدل إلى تكة نمك  ال ضرل. الزدادة تى إن
( الذل أشار إلى أف مااتحة الحشالش تى  Kamal 2009مطابقة للنرالج الرم رح ؿ للدفا  

د  أدت إلى زدادة اانراجدة كماكنارفا. أدضان هذ  النرالج ركاتؽ  -4 2القم  باعر داـ مبدد اؿ 
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 داـ مبدد الركبؾ لمااتحة حشالش القم  ( الذل أكض  أف إعر Khalid 2009مارك ؿ الد   
 أدل إلى زدادة تى إنراجدر .

تأثير معامالت مبيدات الحشائش عمي النسبة المئوية لمكافحة الحشائش   -:1جدوؿ   
( 2النجياية، النسبة المئوية لمكافحة الحشائش العريضة  والوزف الجاؼ لمحشائش )جـ / ـ

 2002/2002   سميف  الشتوييف لمعاميف اسابيع مف المعاممة خالؿ المو  44بعد 
 2002/2010و

معدؿ المبيد  المعامالت
 كجـ.ـ.ؼ/فداف

النسبة المئوية 
لمكافحة الحشائش  

 النجيمية

النسبة المئوية لمكافحة 
 الحشائش العريضة

الوزف الجاؼ لمحشائش 
 (2)جـ / ـ

 9.13b 86.51 37.92 5.8 د -4 2

 8.79b 89.29 38.17 6.8 د -4 2

 8.76b 92.07 39.36 7.8 د -4 2

 52.72a 31.83 71.82 0.3 الركبؾ

 51.91a 35.68 72.75 0.4 الركبؾ

 7.32b 96.22 77.72 5.8 +0.3 د + الركبؾ -4 2

 7.00b 96.61 88.37 5.8 +0.3 د + الركبؾ -4 2

 6.71b 98.10 90.90 6.8+0.3 د + الركبؾ -4 2

 5.81c 98.45 94.44 6.8+0.4 د + الركبؾ -4 2

نظد ة طكؿ 
 المكعـ

- 100 98.45 0.00 

مكبك ة طكؿ 
 المكعـ

- 0.0 0.00 74.37a 

 ـ ـ ـ - معركم المعنكدة
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 2.8 4.02 3.54 - معامؿ او رالؼ

 0.29 1.33 0.95 - ال طأ القداعم

المتوسطات التي لها حروؼ متشابهة داخؿ العمود الواحد التختمؼ معنويًا عف بعضها تحت 
 DMRT% وفقًا ؿ5حتمالية مستوى اإل

 ـ:  معنوي،  غ ـ: غير معنوي

تأثير معامالت مبيدات الحشائش عمى كؿ مف إرتفاع النبات بالسـ، عدد األوراؽ  -:2جدوؿ 
النبات خالؿ الموسميف الشتوييف  2009/2008  و  2010/2009وعدد الخمؼ في 

  لمعاميف

معدؿ المبيد  المعامالت
 كجـ.ـ.ؼ/فداف

 إرتفاع النبات
 بالسـ

عدد األوراؽ في 
 النبات

 عدد الخمؼ في النبات

 47.95f 4.95d 11.87e 5.8 د -4 2

 48.40f 5.03d 13.76de 6.8 د -4 2

 49.89e 5.30d 15.98d 7.8 د -4 2

 44.44g 3.73e 7.03g 0.3 الركبؾ

 44.59f 3.88e 9.04g 0.4 الركبؾ

 51.49d 6.73c 18.40c 5.8 +0.3 د + الركبؾ -4 2

 54.21c 6.93c 19.18bc 5.8 +0.4 د + الركبؾ -4 2

 b 8.03b 19.83bc 56.64 6.8+0.3 د + الركبؾ -4 2

 57.06b 8.87b 21.64ab 6.8+0.4 د + الركبؾ -4 2

نظد ة طكؿ 
 المكعـ

- 62.49a 10.36a 24.83a 

 39.27h 3.30e 5.13g -مكبك ة طكؿ 
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 المكعـ

 ـ ـ ـ - معركم المعنكدة

 12.35 9.58 1.97 - ؼمعامؿ او رال

 0.96 0.28 0.66. - ال طأ القداعم

المتوسطات التى لها حروؼ متشابهة داخؿ العمود الواحد التختمؼ عف بعضها معنويًا تحت 
 (DMRT% وفقًا ؿ )5مستوى اإلحتمالية 

 ـ :  معنكل  غ ـ :  غدر معنكل

ومكوناتها خالؿ الموسميف  تأثير معامالت مبيدات الحشائش عمى إنتاجية الحبوب -:34جدوؿ 
 2002/2010و 2002/2002الشتوييف لمعاميف

معدؿ المبيد  المعامالت                                         
 كجـ.ـ.ؼ/فداف

عددالسنابؿ 
 في النبات

عدد الحبوب 
 في السنبمة

حبة       1000وزف 
 بالجـ

اإلنتاحية )طف 
 لمهكتار(

 5.08f 39.63f 39.34c 2.48h 5.8 د -4 2

 6.23e 44.63e 38.98e 2.73f 6.8 د-4 2

 8.50d 46.39de 39.95 e 3.03de 7.8 د-4 2

 2.35g 32.30g 39.08f 1.90g 0.3 الركبؾ

 3.02g 33.18g 39.26f 1.95g 0.4 الركبؾ

 10.00e 47.87d 40.31e 3.24cde 5.8 +0.3 د + الركبؾ -4 2

 12.08d 51.75d 41.17d 3.44cd 5.8 +0.4 د + الركبؾ -4 2

 13.78b 53.88c 41.91a 3.71bc 6.8+0.3 د + الركبؾ -4 2

 14.24b 55.00b 43.24a 4.46a 6.8+0.4 د + الركبؾ -4 2

 16.95a 59.00a 45.82a 4.70a -نظد ة طكؿ 
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 المكعـ

مكبك ة طكؿ 
 المكعـ

- 2.07g 44.33j 37.51g 1.46g 

 ـ ـ ـ ـ ـ - معركم المعنكدة

 0.45 1.80 2.17 5.23 - ؼمعامؿ او رال

 0.01 0.36 0.52 0.25 - ال طأ القداعم

المتوسطات التى لها حروؼ متشابهة داخؿ العمود الواحد التختمؼ عف بعضها معنويًا تحت 
 (DMRT% وفقًا ؿ )5مستوى اإلحتمالية 

 ـ :  معنكل  غ ـ :  غدر معنكل

 التوصيات

اجـ.ـ.ؼ/تداف( مر الجرلة  6.8د   -4 2ؿ إعر داـ  لدط الجرلة المركعطة لمبدد ا  -1
 اجـ.ـ.ؼ/تداف( لمااتحة الحشالش تى القم . 0.4العالدة للركبؾ  

ًن بأكؿ تى القم . -2  إزالة الحشالش المقاكمة للمبددات المعرعملة أكون

 المراجع

 -أواًل المراجع العربية:

 الرجمعى(  كل(. دراعة بدكلكجدا الجراد ال حرا2009أنكر لبدالحلدـ محمد ن ر 
Shistoserca  gregaria )  دنقال. جامعة   –ماجعردر رعالة –( تى ظركؼ الكودة الشمالدة 

 .(Soil structure types)(. ررادب الرربة1982 ال  محمكد  دمبرجم ككلدد  الد العاددم  
 -137للـ الرربة اقمردادة.  ص ص م طلحات للـ الرربة  مف منشكرات جمعدة  معرد  

130 . 

(. 2007  لبدالعظدـ أحمد لبد الجكاد  نعمت لبدالعزدز نكر الددف كطاهر بفجت تادد
 .231 - 258ص  القكلد كاقعس. ص –كمااتحرفا. للـ المحا دؿ  الحشالش 
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  رؤدة  –(. إنراج كر ندر القم  تى العكداف 2009لبداللطدؼ أحمد محمد لجدمم   
 . 1- 13إعررارجدة  لرغددر اقمف القكمى ص ص 

 (. مجمكلة ال دنكاعى كالبنزكدؾ. مبددات اقلشاب كاقدغاؿ1987للى راج الددف  
 279 - 285.ص   الحشالش(. 

 38ص (. مااتحة الحشالش. مبددات اقلشاب كاقدغاؿ  الحشالش( .1987للى راج الددف  
- .31 . 

عر دامفًا  –( الحشالش  (1987للى راج الددف اب كاقدغاؿ مبددات اقلش –أهمدرفا كا 
 .3 – 27ص    . الحشالش(

نفر  -المرشد  دلدؿ –(. الحـز الرقندة للمحا دؿ الزرالدة الشركدة 2002كزارة العلكـ كالرقانة  
             . 1 - 10ص  الندؿ  

نراجدة القم   (. اارجا  العاـ انراج2010كهدب علدـ علدماف كلبدالرحمف للم المفدم   كا 
 Triticum aestivum L.مجلة الندؿ العلمدة  ص  –الندؿ ( بكودة بفر الندؿ. جامعة كادل

46-32. 

            -ثانيًا المراجع اإلنجميزية:

Akobundu, I.O. (1987) Weed science in the tropic-principles and 

practices, John Wiley and Sons. New York PP.71-105.         

Appleby, A.P. (1987). Weed control in wheat. wheat and wheat                 

improvement (E.G.Hyene ed.) 2
nd

 Ed. Pp. 396-415.Madison, Wisconsin, 

USA.                      

Assad, F.G; Ibrahim, E. M. and Mohamed A.  A. (2009). Effect of                                

irrigation intervals and NPK on yield and seed quality of  wheat         

(Triticum aestivum L.). Sudan Joural of Agriculture Research 13:37-46.    

   

Babiker, A.G.T (1976). Behaviour and fate of pesticides in plant – soil 

system. ph.D. Thesis, University of Glasgow, U.K. PP.1- 8.             

El Sadig, S.M. (1996).Weed control in wheat. Wheat production and  

improvement in the Sudan. Pp: 196- 205.  

Enyi, B. A.C. (1973). An analysis of the effect of weed competition on 

growth and yield attributes in sorghum (sorghum vulgare), cowpea 



 

 

 

 University of Dongola Journal for Scientific Research, 6th edition January. 2014 

 

م4102- يناير السادسالعدد  العلويةث وجملة جاهعة دنقال للبح    
1
4
1

 

(Vigna unguiculata) and   green gram (Vigna aureus). Journat of  

Agricultural science  81: 449-453.          

FAO, (2003). Yearbook production, (56)  FAO  statistics, Series No.176. 

Food and  Agriculture Organization of the  unite Nation, Rome.               

FAO, (1992). Production yearbook, 46: 74-75. FAO,  Rome. 

York and Basel P: 18-21.  Gomez, K. A. and A. A. Gomez (1984). 

Statistical procedures agricultural  research. John  Wiley and  Sone, Inc. 

New York.   

Hamdoun, A.M. (1992). Integrated weed  management in Sudan. Lecture 

integrated pest management in   Sudan,  Bulletin (4): 115-122.         

Kamal, A.M.B (2009). Evaluation of Iproxy herb 720 SL a  new                  

formulation of  2.4-D for post- emergence weeds control  in wheat in 

Northern state. 81
ST

  meeting of the pests and diseases Committee pp:(1)-

8.        

 Kamal, A.M.B. and Abbas E.M.E (2011). Chemical control of wild             

 orghum {Sorghum arundinaceum (Del.) Stapf}  in  faba Bean (Vicia  

faba L.) in the Northern State of Sudan. University of Khartoum Jounnal 

of  Agricultural. Sciens PP: 78 – 90.                        

Khalid, M. A.A. (2005). Effects of sowing date and                                             

chemical control of broad- leaved weeds on yield and yield components 

of wheat (Triticum aestivum L.). M.Sc. Thesis , University of  Khartoum.             

  Khalid, M. A (2009). Evaluation of the efficacy of traxos 045 EC 

(pinoxaden-           clodina fop- propargyl) for control  of grassy weed in 

wheat. 81 National meeting of the pest and Diseases  committee, pp: 1-8.  

         

Khalid, M. O. (2004). Weeds and weed management in wheat                             

(Triticum aestivum L.) in Northern Sudan. M.Sc. Thesis,  University of 

Khartoum.         

Mukhtar, A.M. and Elamin, S. E. (2011). Effect of some   soil-applied           

 herbicides on growth, yield  and weed control in faba bean (Vicia  faba 

L.) in     Dongola area, Northern State, Sudan.University of Dongola 

Journal for  Scientific Research. P: 255 – 268.              

Osama, M. E. (1999). The efficacy of some soil- applied herbicides on 

growth,            yield and weed control in wheat (Triticum aestivum L.). 

M.Sc. Thesis , University of Khartoum.           



 

 

 

 University of Dongola Journal for Scientific Research, 6th edition January. 2014 

 

م4102- يناير السادسالعدد  العلويةث وجملة جاهعة دنقال للبح    
1
4
1

 

Sheikh Eldin,  A.A. (2008). Effect of   preparation   and harvesting 

technical        information on minimizing wheat  (Triticum  aestivum L.) 

combine  harvesting      losses: New Halfa Scheme Case Study. Sudan. 

Agri. Res. 11: 91-97. 

Waies, M.V. (1987) . Introduction Compendium of wheat diseases. 

(M.V.Wiese ed.),  pp.1.the American phtopathological Society. USA.            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 University of Dongola Journal for Scientific Research, 6th edition January. 2014 

 

م4102- يناير السادسالعدد  العلويةث وجملة جاهعة دنقال للبح    
1
4
2

 

Effect of Tillage Practices, Irrigation Regimes and Sowing Methods 

on Wheat (Triticum aestivum L. Taub) Yield under Shambat 

Conditions. 

 

Mohammed Elhafiz A. Mohammed
1
 and Abdelmoneim E. 

Mohammed 

1/ Dep. of Agric. Eng.,Fac. of Agric. Sci., Univ. of Dongola 

2/ Dep. Of Agric. Eng., Fac. Of Agric., Univ. of Khartoum  

 

2. Effect of Irrigation Regimes: 

 

Abstract: 

 Three irrigation water regimes viz. 100%, 80% and 60%ETc; five tillage 

Practices viz. offset disc harrow, ridger, chisel plough, disc plough and 

no- till; as well as two methods of sowing viz. flat sowing and ridge 

sowing were evaluated over two successive seasons (2001/02 – 2002/03) 

at the Demonstration Farm of the Faculty of Agriculture, University of 

Khartoum, Shambat using a strip – split - plot design with three 

replications. This paper concerns with the effect of irrigation regimes on 

wheat yield and its attributes. Data were collected on different parameters 

pertain to crop agronomic and yield attributes viz: plant population and 

height, number of tillers, leaf area index (LAI), number of spikelets- and 

grains/ spike, number of grains/ plant, 1000- grain weight, harvest index 

(HI) and total grain yield; as well as water use efficiency (WUE). Results 

obtained revealed that, the 100% ETc and 80% ETc irrigation regimes 

were statistically (p≤ 0.05) similar and superior in comparison to its 

corresponding treatments with regard to leaf area index, number of tillers/ 

m
2
, 1000- grain weight, harvest index and total grain yield, while the 

100% ETc regime alone over yielded the others with respect to the 

remaining parameters in both seasons. The scanty water regime 

(60%ETc) was statistically (p≤ 0.05) inferior in terms of all the 

prescribed parameters. Mean grain yields obtained from irrigation 

regimes were 3.01, 2.83 and 2.01 t/ha, respectively. Maximum water use 

efficiency (0.44 kg/m
3
) was found to be associated with 80% ETc. 

 

Key words: irrigation regimes; wheat; parameters; grain yield; 

WUE. 

 

 

 المستخلص

َرح(، ٔخًسح أَظًح حزز )يحزاز  -% ذثخز 60%، 80%، 100ذى ذقييى ثالثح يقزراخ يياِ )

قزصي، يشظ قزصي يُحزف، يحزاز حفار، طزاد، ٔسراعح تذٌٔ حزز(، ٔطزيقريٍ 



 

 

 

 University of Dongola Journal for Scientific Research, 6th edition January. 2014 

 

م4102- يناير السادسالعدد  العلويةث وجملة جاهعة دنقال للبح    
1
4
3

 

خالل نهشراعح )َثز في أحٕاض يسطحح، ٔسراعح عهي خاَة انسزاب( نًحصٕل انقًح 

( تانًشرعح اإليضاحيح نكهيح انشراعح، خايعح 2002/03 – 2001/02يٕسًيٍ يررانييٍ )

شًثاخ، تاسرخذاو طزيقح ذحهيم انشزائح انًقسًح )ثالثي انعٕايم( تثالثح يكزراخ.  -انخزطٕو

ْذِ انٕرقح يخصصح نرقييى أثز انًقُُاخ انًائيح انًذكٕرج أعالِ عهي إَراج يحصٕل انقًح. ذى 

نًعهٕياخ عٍ يدًٕعح يٍ انًعاييز انخاصح تصفاخ انُثاخ ٔاإلَراج ْٔي: انكثافح انُثاذيح خًع ا

عُذ اإلَثاخ ٔعُذ انحصاد، طٕل انُثاخ عُذ انحصاد )سى(، يعايم يساحح انٕرقح، عذد انخهف 

)نهُثاخ ٔنٕحذج انًساحح(، عذد انعُاقيذ في انسُثهح، عذد انحثٕب في انسُثهح، ٔسٌ األنف حثح 

و(، يعايم انحصاد، ، اإلَراج انكهي نهحثٕب )طٍ/ ْكرار(، تاإلضافح إني كفاءج اسرخذاو )خزا

انًياِ )كدى/ يرز
3

( نهًحصٕل، ٔذى ذحهيهٓا إحصائياً. أظٓزخ انُرائح ٔخٕد آثار يعُٕيح نًقزراخ 

 %5انًياِ عهي كم انصفاخ انُثاذيح ٔاإلَراخيح نهًحصٕل في كال انًٕسًيٍ ذقزيثاً. فعُذ يعذل 

َرح يرسأياٌ يعُٕياً في إعطاء  –% ذثخز 80%، 100يٍ انًعُٕيح ذثيٍ أٌ يقزري انًياِ 

أفضم ٔأعهي انُرائح في يعايم يساحح انٕرقح، عذد انخهف/يرز
2

، ٔسٌ األنف حثح )خى(، يعايم 

َرح ْٕ  -% ذثخز100انحصاد ٔاإلَراج انكهي نهحثٕب )طٍ/ْكرار(، تيًُا كاٌ انًقزر انًائي 

َرح( ْٕ األقم  -% ذثخز 60ي يا ذثقي يٍ انصفاخ، نكال انًٕسًيٍ. أقم يقزر يياِ )األفضم ف

أداًء في يا يهي كم انصفاخ انري ذًد دراسرٓا ذقزيثاً ٔانًشار إنيٓا ساتقاً، يقارَح تثقيح 

، 3.01َرح ْٕ: –% ذثخز 60%، 80%، 100انًقزراخ. يرٕسظ اإلَراج نهًقزراخ انًائيح 

رار عهي انرٕاني. كًا ذى انحصٕل عهي أكثز يرٕسظ كفاءج اسرخذاو نهًياِ طٍ / ْك 2.01، 2.83

كدى/ يرز 0.44)
3

َرح، تيًُا كاٌ أقم يعذل كفاءج اسرخذاو نهًياِ  –% ذثخز 80( عُذ يقزر انًياِ 

كدى/ يرز 0.37)
3

َرح(. عهي ضٕء ْذِ  -% ذثخز 100( يزذثطاً تاسرخذاو انًعذل انكهي )

 َرح ْٕ األفضم إلَراج انقًح.  -% ذثخز80ر انًائي انُرائح، يرضح أٌ انًقز

 

INTRODUCTION: 

Up to 60% of the cropped area in the world is used for cereals, with 

wheat (Triticum aestivum L. Taub) ranks the top (FAO, 1995). Interaction 

between tillage and irrigation would be fruitful when effective tillage 

systems create soil conditions favorable for water infiltration, seed 

germination, plant emergence, early growth and root development which 

finally result in economical yield. FAO (1995)  and others concluded that 

yield could be a product of three factors viz. usable water (available at the 

top 90mm of soil), water use efficiency and harvest index. However, it is 

difficult to match supplies exactly to reasonable demands of crop. 

Dawelbait (1995) and others stated that, research in wheat mechanization 

in the Sudan should be focused on input optimization which constitutes 

machinery selection, irrigation amounts and fertilization. Farah (1995) 

reported that saving of water without harming wheat yield and quality can 

be achieved, and that varietal response differences of wheat to irrigation 

regimes exist to fill the yield gaps. However, Farah etal. (1995) and 

Guerra (1995) stated that reduction in grain yields of wheat were 

inevitable outcomes of the negative effects of excessive water deficiency 

on the major yield components. The objective of this study was to 

identify the optimum irrigation regime corresponding to maximum 

economical yield of wheat. 
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MATERIALS AND METHODS 

Elneelein cultivar seeds, obtained from Hudeiba Research Station (HRS), 

were sown for two successive seasons at the Demonstration Farm of the 

Faculty of Agriculture, University of Khartoum, Shambat. A strip- split- 

plot design with three replications was used. Three irrigation regimes 

based on crop evapo- transpiration (ETc %) assigned as 100% (W1), 

80%(W2) and 60% (W3) ETc were the  split- plot or horizontal factor; and 

five tillage systems namely; offset disc harrow (T1), ridger (T2), chisel 

plough (T3), disc plough (T4) and no- till (T5) were the vertical (strip- 

plot) factor; while two methods of sowing viz. flat(S1) and ridge(S2) 

sowing were the strip- split- plot factor. The experimental units (plots) 

were 4.5 x 6.0 m
2
 each. A Massey Fergusson (MF 165) tractor with 

optimum attachments was used for the required tillage operations, just 

before seeding each season.  

   A set of 90
o
 V- notch weirs was used to measure the required irrigation 

regimes (ETc%) assigned for each plot. Excluding the first conventional 

irrigation, seven irrigations were needed each season. The volume (V) of 

water assigned for each plot, and the time (t) needed to apply that volume 

through the weir was calculated as follows: 

 

Q = 0.0138H
5/2
………………………(1) 

V = Kc.ETo.I.A …………………….(2) 

  1000.e                                                                          

(Kc. ETo = ETc) 

t = V. 1000…………………………...(3) 

Q.60                                                                                

Where: 

          Q = discharge of weir (ℓ/sec) 

          H = head of water over the notch (cm) 

          V = total volume of water applied/ irrigation to a prescribed plot 

(m
3
) 

          Kc = crop coefficient 

          ETo = daily reference crop evapo- transpiration (mm/day) 

          ETc = daily total crop evapo- transpiration (mm/day) 

          I = irrigation interval (14 days) 

          A = area of experimental unit or plot (m
2
) 

          e = irrigation efficiency (%) 

          t = time needed to apply the pre- mentioned total volume of water 

to a    prescribed experimental unit (min) 
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All calculations pertaining to water measurements and application were 

carried out according to the methods described by Doorenbos and Pruitt 

(1977). 

Plant population and height, number of tillers, leaf area index, number of 

spikelets- and grains/spike, number of grains/plant, 1000- grain weight, 

harvest index, total grain yield and water use efficiency were the major 

variables assessed and processed in this study. The collected data were 

statistically analyzed according to the methods described by Gomez and 

Gomez (1984) and presented in tabular or graphical forms. 

 

RESULTS 

 

Except for plant population at emergence (plants/m
2
), all growth 

attributes considered in this study were statistically (p≤ 0.05) affected by 

irrigation regimes (Table 1). The 100%- and 80% ETc irrigation regimes 

were statistically (p≤ 0.05) superior and similar with respect to leaf area 

index (LAI) and Number of tillers/m
2 

in both seasons. Mean and 

maximum values were 1.82 and 1.87; 543.10 and 545.10; 1.62 and 1.67as 

well as 563.50 and 572.20 in the first and second season, respectively. 

Corresponding mean and maximum values of the scanty irrigation regime 

(60% ETc) were 1.30 and 1.39; in addition to 454.90 and 4620, 

respectively. On the other hand, the 100% ETc irrigation regime out 

yielded the remaining regimes in terms of number of tillers/plant in both 

seasons (averages were 1.66 and 1.70), as well as plant population at 

harvest (347.90 plant/m
2
) and plant height at harvest(75.18 cm) in the 

first season. In the second season however, both 100%- and 80% ETc 

irrigation regimes were similar to record the highest values of 325.00 and 

330.00 plants/ m
2
; as well as 69.92 and 70.99 cm as mean and maximum, 

based on the pre- mentioned parameters at 5% level of probability, 

respectively. Similarly, the least irrigation regime (60% ETc) was 

significantly (P≤0.05) inferior with respect to plant population at harvest, 

number of tillers/plant and number of tillers/m
2 
in both seasons. Mean and 

maximum pertained values were; 290.70 and 295.60 plants/m
2
; 1.22 and 

1.34 tillers/plant; as well as 454.9 and 462.60 tillers/m
2
, respectively. An 

interaction effect between irrigation regimes and tillage on number of 

tillers/ plant was evident in both seasons such that, the 100% ETc x 

plough- till combination was statistically (P≤0.05) superior in comparison 

to no- till combination. Similarly, an interaction effect between irrigation 

regimes (W) and method of sowing (S) showed the superiority of both the 

100%- and 80% ETc irrigation regimes x flat sowing combination with 

respect to number of tillers/m
2
 in both seasons at the same level of 

probability (table 2). 



 

 

 

 University of Dongola Journal for Scientific Research, 6th edition January. 2014 

 

م4102- يناير السادسالعدد  العلويةث وجملة جاهعة دنقال للبح    
1
4
6

 

In this study, irrigation regimes were found to have significant (P≤0.05) 

effect on plant yield and its components (Table 3) such that, the 100%- 

and 80% ETc irrigation regimes superimposed the 60% ETc regime in 

terms of number of spilkelets/ spike, number of grains/ spike, number of 

grains/ spike, 1000- grain weight (g), harvest index, and total grain yield 

(t/ha) in both seasons. However, the 100%- and 80% ETc irrigation 

regimes were found statistically (P≤0.05) similar with respect to 1000- 

grain weight (g), harvest index and total grain yield (t/ha) in both seasons, 

with mean and maximum values of 39.11 and 37.21g; 43.32 and 43.77; as 

well as 2.92 and 3.04 t/ha averaged over both seasons, respectively. On 

the other hand, the 100% ETc irrigation regime out yielded the others in 

terms of number of spikelets/ spike and number of grains/ spike in both 

seasons and recorded 13.55 and 13.88; as well as 28.75 and 29.23 in the 

first and second seasons, respectively. On the other hand, mean and 

maximum values of the least irrigation regime (60% ETc), which was 

found to be inferior were 11.04 and 11.04; 23.86 and 24.57; 33.05 and 

33.13g; 38.58 and 39.10; as well as 2.01 and 2.15 t/ha with respect to 

number of spikelets/spike, number of grains/spike, 1000- grain weight, 

harvest index and grain yield at 5% level of probability in both seasons, 

respectively. 

Regarding water use efficiency (WUE), minimum values were recorded 

when 100% ETc irrigation regime was applied in both seasons, while 

results obtained from the remaining regimes viz. 80% ETc- and 60% ETc 

were almost comparable (Table 4.). 

 

Table 1. Effect of irrigation regimes on growth components of 
wheat 

First season (2001/02) 

Irrigation 

regime 

Plant population 

(plant/m
2
) 

Plant 

height 

at 

harvest 

(cm) 

Leaf 

area 

index 

(LAI) 

No. of tillers 

At 

emergence 

At 

harvest 

Per 

plant 

Per 

square 

meter 

100% 332.60 347.9
a
 75.18

a
 1.87

a
 1.66

a
 545.10

a
 

80% 333.80 331.10
b
 72.04

b
 1.77

a
 1.49

ab
 541.10

a
 

60% 334.90 295.60
c
 64.27

c
 1.39

b
 1.34

b
 462.60

b
 

LSD 8.095 14.678 2.1639 0.1085 0.1778 37.651 



 

 

 

 University of Dongola Journal for Scientific Research, 6th edition January. 2014 

 

م4102- يناير السادسالعدد  العلويةث وجملة جاهعة دنقال للبح    
1
4
7

 

CV (%) 1.01 6.31 3.20 9.06 26.00 10.17 

 
Second season (2002/03) 

Irrigation 

regime 

Plant population 

(plant/m
2
) 

Plant 

height 

at 

harvest 

(cm) 

Leaf 

area 

index 

(LAI) 

No. of tillers 

At 

emergence 

At 

harvest 

Per 

plant 

Per 

square 

meter 

100% 337.50 330.00
a
 70.99

a
 1.67

a
 1.70

a
 554.80

a
 

80% 337.20 320.00
a
 68.84

a
 1.57

a
 1.43

b
 572.20

a
 

60% 336.80 285.70
b
 62.82

b
 1.21

b
 1.10

c
 447.20

b
 

LSD 6.532 21.92 3.5507 0.1717 0.1984 70.811 

CV (%) 0.88 9.80 8.43 6.76 31.30 20.96 

 

 Observations having the same or no letter in the same column 

were statistically similar at 5% level of probability. 

 

 Table 2. Interaction effect (W X S) between irrigation regime 

(ETc %) X   sowing method (S) on Number of  tillers/ m2 in 

both seasons: 

 
Irrigation regime 

(W) 

X 

Sowing method 

(S) 

Number of tillers/m
2 

First season             second season                

(2001/02)                      (2002/03) 

mean 

W1 X S1
*
 

XS2 

570.00
a
 

520.30
a
 

373.70
a 

331.00
b
 

471.90 

425.70 

W2 X S1 

X S2 

549.00
a 

533.20
a
 

377.80
a 

335.00
b
 

463.40 

434.10 

W3 X S1 460.90
b 

338.80
a 

399.90 



 

 

 

 University of Dongola Journal for Scientific Research, 6th edition January. 2014 

 

م4102- يناير السادسالعدد  العلويةث وجملة جاهعة دنقال للبح    
1
4
8

 

X S2 464.30
b
 328.10

b
 386.20 

LSD0.05 51.600 24.67  

C V (%) 5.31 3.10 

 

 S1  = Flat sowing. 

 S2 = ridge sowing. 

 Observations having the same or no letter in the same column 

were statistically similar at 5% level of probability. 

 

 Table 3. Effect of irrigation regime on yield components of 

wheat. 

 
Irrigation 

regime 

(ETc %) 

No. of 

Spikelets/ 

spike 

No. of 

Grains/ 

Spike 

1000- 

grain 

Weight 

(g) 

Harvest 

Index 

(HI) 

Grain 

yield 

(t/ha) 

First season (2001/02) 

100 % 13.55
a
 28.75

 a
 37.01

 a
 43.10

 a
 2.97

 a
 

80 % 13.24
b
 27.30

 b
 36.69

 a
 43.77

 a
 2.75

 a
 

60 % 11.04
 b
 24.57

c
 33.13

 b
 39.10

 b
 1.86

 b
 

LSD0.05 0.9969 1.375 1.784 1.0575 0.3029 

CVw (%) 11.03 12.93 6.99 3.52 16.70 

Second season (2002/03) 

100 % 13.88
 a
 29.23

 a
 36.51

 a
 42.70

 a
 3.04

 a
 

80 % 13.02
 b
 26.35

 b
 37.21

 a
 43.70

 a
 2.90

 a
 

60 % 11.04
c
 23.14

c
 32.97

 b
 38.06

 b
 2.15

 b
 

LSD0.05 0.2238 2.2404 1.504 2.367 0.2860 

CVw (%) 2.43 11.71 6.56 9.24 15.75 
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 Observations having the same or no letter in the same column 

were statistically similar at 5% level of probability. 

 
 

Table 4. Effect of irrigation regime (ETc %) on grain yield 

(t/ha) and water use efficiency (WUE, kg/m3) in both seasons. 

Season Irrigation 

regime 

(ETc %) 

Grain yield 

(t/ha) 

Water use 

Efficiency 

(WUE, kg/m
3
) 

First season 

(2001/02) 

100 % 2.97 0.37 

80 % 2.79 0.43 

60 % 1.86 0.38 

  

Second season 

(2002/03) 

100 % 3.04 0.37 

80 % 2.90 0.45 

60 % 2.15 0.44 

 
 

DISCUSSION 

In this study, the association of higher plant populations at harvest, 

harvest index (HI), leaf area index (LAI) and number of tillers with both 

100%ETc and 80%ETc irrigation regimes was expected since maximum 

tillering and vegetative cover were maintained at these levels. These 

findings were in line with Mahdi et al. (1998). Moustafa et al. (1996) also 

reported similar conclusions with 75%ETc irrigation regime, while Farah 

(1995) generalized that maximum growth potentialities of wheat could be 

exhibited when its watering amounts reaches full evapotranspiration 

(ETc) particularly from booting to anthesis and through grain filling. 

Moreover, the space and light availability incurred with flat sowing have 

induced profuse vegetative growth, and in turn higher LAI values. Similar 

results were stated by Moustafa et al. (1996) and Singh et al. (1998). 

It is evident that, both 100%ETc and 80%ETc irrigation regimes were 

needed to produce higher number of spikelets/spike, number of 

grains/spike, 1000- grains weight, HI and total grain yield. These results 

were justifiable as all these parameters were very sensitive to water 

deficiency owing to its significant effect on final yield. Similar findings 
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were stated by Ishag (1995) who reported significant reduction in these 

parameters when conditions of moisture deficiency prevailed during 

heading until grain filling. Moursi et al.(1979) also generalized that, up to 

70%ETc or more of moisture is a prerequisite to attain maximum values 

of these parameters. The positive and linear relationship between grain 

yield of wheat and crop evapo-transpiration (ETc), which was highlighted 

by Musik et al.(1994) under dry land irrigated farming was in agreement 

with these findings. Moreover, Hochman (1982) reported grain losses of 

up to 36% and 28% at harvest when 70%ETc moisture was maintained 

from anthesis to grain filling, and from tillering to anthesis, respectively. 

The combined effect of economic grain yield maximization in wheat with 

WUE at intermediate water regimes was reported by Ahmed (1992); 

Farah et al.(1994); Farah et al.(1995) and Moustafa et al.(1996) who 

obtained maximum grain yields of wheat based on WUE maximization 

most likely due to enough moisture being available at the reproductive 

stages in particular. 
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Abstract 

         Two field experiments were carried out in two successive seasons in 

two sites Gezira State. The experiments aimed at studying the efficacy of 

some botanical oils including sesame, cotton, groundnut, sunflower and 

petroleum oil on thrips,  Thrips tabaci (Lind.) population and onion yield 

compared to the standard commercial insecticide Karate 5% EC (lambda–

cyhalothrin).Economic evaluation was carried as well.. The yield data 

showed highly significant differences between treatments in the two 

testing seasons with exception to site two in 2007/08 season. However, a 

remarkable yield increase was recorded from Karate treatment throughout 

the course of the study and in both seasons.  

       Statistical analysis showed that Karate, groundnut oil 5% and sesame 

oil 5% were very effective for the control of onion thrips. Some 

treatments had high net benefit but at high cost. For this reason, 

dominance and marginal analysis were used for ranking the most cost 

effective treatments. The marginal rate of return (MRR) was calculated to 

show the rate of benefit or return of onion production. According to 

analysis the MRR ranged between 4 – 3.49.This indicated that an increase 

in treatments cost will be covered by the increase in yield as a result of 

the application of these treatments. This recommended level was 

considered the most highly profitable and economically feasible for onion 

production. For Karate treatment, each one Sudanese pound.1SDG, 

invested gave 3.49 SDG extra net return compared with cotton oil 2.5% 

treatment. In addition, for groundnut oil 5% treatment, each 1SDG 

invested gave 0.3 SDG extra net return compared with Karate treatment. 

For sesame oil 5% treatment each 1 SDG invested gave 0.04 SDG extra 

net return compared with groundnut oil 5% treatment.   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 University of Dongola Journal for Scientific Research, 6th edition January. 2014 

 

م4102- يناير السادسالعدد  العلويةث وجملة جاهعة دنقال للبح    
1
5
3

 

 واإلنتاجية ية وزيت البتروؿ في مكافحة تربس البصؿتقييـ اقتصادى لبعض الزيوت النبات

    2حساف عمر كناف و 1آدـ وصاؿ يوسؼ حسف
 كمية العمـو الزراعية ، جامعة دنقال، دنقال، السوداف  1

   2هيئة البحوث الزراعية ،ودمدنى ، السوداف
 المعر لص

تم كودة  أجردت رجربراف حقلدراف ن ذرا تم مكعمدف مررالددف تم مكتعدف م رل دف
الجزدرة. ك رفدؼ هاراف الرجربراف إلى دراعة مدل تعالدة بعض الزدكت النباردة كهم زدت 
العمعـ كزدت بذرة القطف كزدت زهرة الشمس كزدت ال كؿ العكدانم إضاتة لزدت البرركؿ تم 
  ض ألداد حشرة الرربس تم الب ؿ كرأودر  للى اانراجدة. كاذا الرقددـ اوتر ادل لفذ  

زدكت. كبالمقارنة أشارت النرالج إلى أف المبدد الحشرم الاارارد  اظفر تعالدة لالدة ضد رربس ال
الحشرات تم الب ؿ تم اال  الب ؿ مقارنةن بالشاهد الغدر معامؿ. هنالؾ ر اكت ابدر تم ألداد

اما أكضحت النرالج أف هنالؾ تكارؽ معنكدة بدف إنراجدة . 2006/2007المكتعدف تم مكعـ 
. لمكما 2007/2008عامالت الم رل ة تم اال المكتعدف مر اعرونا  المكتر الوانم تم مكعـ الم

 لند لدـ العدطرة للى اآلتة عجؿ أدنى معركل لإلنراجدة طكاؿ تررة او ربار.

٪ كزدت  5نرالج الرحلدؿ اوح الى أظفرت أف الاارارد  كزدت ال كؿ العكدانم                 
إلى مااتحة تعالة للى الرربس . لفذا العبب  رـ اعر داـ الفدمنة كرحلدؿ ٪  أدت  5العمعـ 

 4 - 3,49درراكح ما بدف  الفامشدة لررردب راالدؼ المعامالت اقاور تعالدة. العالد الحدم
أشارت النرالج إلى أف الزدادة تم رال ة المعامالت رغطم بالزدادة تم اونراجدة نردجة لرطبدؽ هذ  

الربر ذات المعركل اواور ربحدا كاتر اددا بالنعبة ونراج مح كؿ الب ؿ.  ك   المعامالت
جند  عكدانم لالد  اتم مقارنة مر  3,49جند  عكدانم اعرومر 1بالنعبة للاارارد  ألطى اؿ 

 0,3٪ اؿ جند  عكدانم اعرومر ألطى  5٪. أدضان  لزدت ال كؿ العكدانم  2,5زدت بذرة القطف
٪ اؿ جند  عكدانم   5ة مر العالد ال اتم للاارارد . لزدت العمعـ جند  عكدانم بالمقارن

 ٪. 5جند  عكدانم لالد  اتم مقارنة مر زدت ال كؿ العكدانم 0,04اعرومر ألطى 

           

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 
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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. Sudanese 

farmers are well skilled in onion production specially in Kassala, Gezira 

and River Nile State (Hala, 2001). In the Sudan, the area cropped with 

onion was estimated to be 12,000 ha and the total production was 80,000 

tons (FAO, 1995).  Omara (1999), estimated the area annually cropped 

with Onion to be around 20,000 ha. capsule (Nonnecke, 1989).  Among 

various pests which attack the crop, onion thrips caused the major losses 

to the crop. The other important insect pest is the lesser army worm, 

Spodoptera exigua Hb, which feeds on onion leaves leading to leaf 

shedding and the third one is the cutworm, Agrotis ipsilon Hb,   (Bakheit, 

1993).                                                                                           

        Recent strategies for pest control are directed towards the use of safe 

alternative methods of control, complementary and not antagonistic to 

chemical control. Integrated pest management (IPM) strategies were 

directed towards implementation of various control practices, such as 

cultural, biological, chemical measures and resistant cultivars in order 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).  Accordingly, this paper was 

carried out to test the efficacy of some edible and Petroleum oils against 

the onion thrips, Thrips tabaci (Lind.),  incomparison to the standard 

commercial  insecticide Karate 5%. In addition, the economic evaluation 

for the biological efficacy of these oils was also made. 

 

MATERIALS AND METHODS 
       The study was carried out in two sites for two seasons (2006/2007 

and 2007/2008), at the Gezira state; the first site at the Western Blue Nile 

Bank (Arbaji village) and the other 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  cotton 

seed oil , sesame oil, sunflower oil , groundnut oil and Petroleum oil for 

the control of onion thrips in onion was tested in comparison to the 

standard commercial insecticide Karate 5% EC (lambda –cyhalothrin)/ 

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 
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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 .In both sites and during both seasons each 

experiment was arranged in a Randomized Complete Block design 

(RCBD) with three replications. The experimental fields in both sites 

consisted of 15 treatments. Botanical oils were evaluated at 3 different 

rates. The treatments and their dosage rates were as follows:  

1-Sesame oil at the rate of 1.5%  concentration (Ses. 1.5%) 

2- Sesame oil at the rate of 2.5% concentration (Ses. 2.5%) 

3-Sesame oil at the rate of 5% concentration (Ses.5.0 %) 

4-Cotton seed oil at the rate of 1.5% concentration (Cott. 1.5%) 

5-Cotton seed oil at the rate of 2.5% concentration (Cott. 2.5%) 

6-Cotton seed oil at the rate of 5% concentration (Cott. 5.0 %) 

7-Groundnut oil at the rate of 1.5%  concentration (G/N. 1.5% ) 

8-Groundnut oil at the rate of 2.5% concentration (G/N. 2.5%) 

9-Groundnut oil at the rate of 5% concentration (G/N. 5.0%) 

10-Sunflower oil at the rate of 1.5% concentration (S/F. 1.5%) 

11-Sunflower oil at the rate of 2.5% concentration (S/F. 2.5%) 

12-Sunflower oil at the rate of 5% concentration (S/F. 5.0%) 

13-Petroleum oil at the rate of 0.625 % product /Litre water (pet.)   

14-Karate 5% EC (lambda–cyhalothrin) at the rate of 150 ml /fed.(7 .5% 

g a.i / fed.) 

15- Untreated Control (UTC) 

          The mean onion weight was taken and recorded. Bulb yields were 

estimated from the central area in each subplot where three-square meters 

were randomly estimated in the subplot.       

             The data was subjected to the Analysis of Variance (ANOVA), 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 treatment.  

    RESULTS AND DISCUSSION  
Assessment of onion yields  

         The bulb yield results are shown in Tables 1, 2 for the two seasons 

2006 / 07 and 2oo7 / 08. The data presented in Table 1 revealed that 

Karate displayed an outstanding performance for the control of onion 

thrips. Besides, it gave a remarkable yield increase in the two testing sites 

(i.e, 8.5, 9.0 T/Fed Respectively) during the course of the study 

Table (1):  Mean onion bulb yield (T/ Fed.).  

 Season 2006/07. 

T/Fed. = Ton/ Feddan 
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Table (2):  Mean onion bulb yield (T/ Fed.). 

Season 2006/07. 

 

T/Fed. = Ton/ Feddan 

 

 

. Significant differences between treatments were observed during both 

seasons. Meanwhile, some of the oil treatments attained bulb yields 

which did not differ significantly when compared to the untreated control 

(Table1).  

         The same pattern was observed in site one in season 2007/2008, 

(Table 2).Also no significant differences were found between treatments 

in site two during 2007/2008 season. Generally, higher yields were 

recorded in season 2007/2008 at both sites with clear superiority to 

Karate treatment across the two seasons and at the two sites. But also 

sesame oil 5% resulted in significant higher yield in both sites (8.3, 7. 7 

T/Fed.). Generally, the control treatment scored the lowest yield 

throughout the test period which explains the importance of the pest 

damage if left unchecked.  

        This recent study may help to launch the development of a sound 

integrated pest management approach through the use of some edible and 

Petroleum oils in comparison to the conventional standard insecticide 

application for the control of onion thrips and onion yield. The economic 

evaluation of these oils added a further dimension to the biological 

efficacy of the oils. However, these tested oils were refined ones for the 

sake of 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 cottonseed 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.           

Economic evaluation 

In this study, the tested oils included cotton, sesame and groundnut 

at two concentration levels (2.5% and 5%). These six treatments were 

compared with the standard one (Karate). Data collected from on-station 
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experiment was economically evaluated to a rrive at the most economic 

optimum concentration level of oil and suitable oil form through 

assessing the profitability of these forms and levels. The combined 

analysis was conducted to test the statistical differences in onion yield 

between the different treatments. Furthermore, partial budget marginal 

and dominance analysis were used to achieve the stated objectives of the 

study, to show the relative profitability of these oils and to rank the 

recommended form and level of oil according to its economic viability. 

The value of onion yield that has resulted from different concentration 

level of oils were compared with the cost of oil in question. Only costs of 

oil were considered in the partial budget for being the only variable cost 

of production that affects the productivity of onion. The marginal rate of 

return (MRR) which reflects the relationship between the variable cost of 

oils form and concentration level and the net benefits between these oils 

is equal in the marginal net benefit divided by the related marginal cost of 

each treatment  

Results of the statistical analysis showed that high levels of sesame 

(5%) and groundnut oils ranked top followed by Karate and cotton (5%) 

and then sesame (2.5%) and cotton (2.5%). Some of these treatments may 

have high net benefit but at a high cost .For this reason, further 

,dominance and marginal analysis each conducted to rank the most cost 

effective form and level of oil (Table 3).  

In this respect, the dominance and marginal analysis showed that sesame 

(5%), groundnut (5%) , and  Karate , respectively ,were the most 

economic optimum form and levels of oils for controlling thrips under  

the Gezira condition (table 4). It is obvious that cotton (5%) and sesame 

(2.5%) have net return higher than that of cotton (2.5%) but at higher 

cost. For this reason, they are dominated by sesame and groundnut at 5% 

.This means that yield advantage does not compensate for the increase in 

the cost of oil applied and then excluded from further analysis for not 

being economically viable. 
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Table (3): Dominance analysis of the effect of some oils and Karate    

on onion yield under Gezira conditions. 
Treatments Yield 

(t/fed) 

TR 

(SDG/fed) 

Oil 

Quantity 

(litre/ 

fed) 

Oil cost 

(SDG/litre 

Total cost 

(SDG/litre 

Net 

Revenue 

Dominance 

Cotton 

2.5% 

6.7 4690 3.8 8.000 30.4 4660  

Karate  7.5 5250 0.25 128 32 5218  

Sesame 

2.5% 

6.8 4760 3.8 10 38 4722           D 

G/N 5% 8.1 5670 7.5 6 45 5625  

Cotton 5% 7.3 5110 7.5 8 60 5050           D 

Sesame 5% 8.3 5810 7.5 10 75 5735  

Onion price equals 700 SDG/ Tone  

Table (4): Marginal analysis on the effect of some oils and Karate on 

onion production under Gezira conditions. 

 

MR: Marginal Revenue 

MC: Marginal Cost MRR: Marginal Rate of Return. 

 

 

 CONCLUSION   

The statistical and economic analysis showed that sesame (5%), 

groundnut (5%) and Karate are the most economic optimum forms and 

levels of oils and insecticide for controlling thirps under the Gezira 

conditions, respectively. 

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.    

Treatments Yield 

(t/fed) 

Net 

Revenue 

Total cost 

(SDG/fed) 

MR MC MRR 

Cotton 2.5%         6.7 4660 30.4 0 0 0 

Karate         7.5 5218 32 558 1.6 349 

G/N 5%       8.1 5625 45 407 13 31 

Sesame 5%        8.3 5735 75 110 30 4 
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ABSTRACT 

 Diabetic peripheral neuropathy is the most common complication 

of diabetes mellitus and severely decreases patient’s quality of life. 

This study was done in Dongola specialize diabetic foot center which 

design to know the prevalence of neuropathy in diabetic patients. 

Non interventional cross- sectional study was designed to include 

150 diabetic patients. A questionnaire was designed according to the 

objectives and filled from pt’s records. 

The results of the study as follows, the most common foot lesions 

is peripheral neuropathy which affect 43% of diabetic patient. Percentage 

of autonomic changes is 88% which is the most common type of (DPN). 

The common factor associated with diabetes neuropathy is 

smoking (58) 38 %. 

Secondary complications of (DN) as foot ulcer (5%) & previous 

complications (3%) are of the consequence of (DN). 

Chronic complications like heart, eye, and renal problems record 

33%. The study concluded that one – third of the patients suffering from 

(DPN),  so we recommend that control of hyperglycemia  and care with 

diabetic foot prevented diabetic patients from serious complication.  

ABBREVIATIONS 

Pt: Patient, DM: Diabetes mellitus, DS.D.F.C: Dongola specialized 

diabetic foot clinic, DPN: Diabetic Poly neuropathy. DN: Diabetic 

neuropathy.QOL: Quality of life.PN: Peripheral neuropathy 

 المستخمص

مرضى العارم مف  أاور مضال ات مرض العارم دعربر إلرالؿ اقل اب الطرتدة ل
شدكلان كهى رقلؿ مف نكلدة الحداة الجددة بالنعبة للمرضى. أجردت هذ  الدراعة بمراز دنقال 
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قمراض كجراحة العارم كالعنادة بالقدـ العاردة كهى دراعة ك  دة هدتت إلى معرتة نعبة 
المراز تم ال ررة مف أكؿ دنادر إلرالؿ اقل اب الطرتدة لمرضى العارم المرردددف للى 

مردض  كااف ذلؾ بكاعطة إعربداف  يمـ  150كالبالغ لددهـ  2011كحرى أكؿ دنادر  2010
% مف مرضى العارم م ابدف بتلرالؿ 43كملئ  مف عجالت المرضى. أع رت النرالج أف 

ماندة % مف المرضى م ابدف بالرغدرات الجع88اقل اب الطرتدة  اذلؾ أكضحت النرالج أف 
 كهى إحدل أنكاع إلرالؿ اقل اب الطرتدة كاقاور شدكلان  لمضال ات مرض العارم.

أكضحت النرالج أف أاور العكامؿ ذات العالتة بتلرالؿ اقل اب الطرتدة الرد دف  
%(. تدما د ص المضال ات الوانكدة أكضحت النرالج أف جركح القدـ كبرر 38  57كموؿ نعبة 

 %( للى الركالم.3%( ك  5لرالؿ اقل اب الطرتدة كمولت  اقطراؼ هم نردجة ا

 %. 33المضال ات طكدلة اقمد موؿ أمراض القلب كالعدكف كالالى عجلت نعبة 

 ل ت الدراعة للى أف ولث مرضى العارم المرردددف للى المراز م ابدف بتلرالؿ 
لعار تم الدـ كاذلؾ اقل اب الطرتدة لذلؾ جا ت الرك دات بالعدطرة الجددة للى معركل ا

  إد اؿ وقاتة العنادة بالقدـ العاردة كذلؾ للكتادة مف مضال ات مرض العارل.

 LITERATURE REVIEW  

Diabetes is the leading known cause of neuropathy in developed 

countries, and neuropathy is the most common complication and greatest 

source of morbidity and mortality in diabetes patients. It is estimated that 

the prevalence of neuropathy in diabetes patients is approximately 20%. 

Diabetic neuropathy is implicated in 50–75% of nontraumatic 

amputations.(1,2). 

The main risk factor for diabetic neuropathy is hyperglycemia. It is 

important to note that people with diabetes are more likely to develop 

symptoms relating to peripheral neuropathy as the excess glucose in the 

blood results in a condition known as Glucojasinogen. This condition is 

affiliated with erectile dysfunction and epigastric tenderness which in turn 

results in lack of blood flow to the peripheral intrapectine nerves which 

govern the movement of the arms and legs. (1) 

The annual incidence of neuropathy was 2% per year, but dropped 

to 0.56% with intensive treatment of Type 1 diabetics. The progression of 

neuropathy is dependent on the degree of glycemic control in both Type 1 

and Type 2 diabetes. Duration of diabetes, age, cigarette smoking, 

http://en.wikipedia.org/wiki/Prevalence
http://en.wikipedia.org/wiki/Amputation
http://en.wikipedia.org/wiki/Hyperglycemia
http://en.wikipedia.org/wiki/Peripheral_neuropathy
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Glucojasinogen&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Erectile_dysfunction
http://en.wikipedia.org/wiki/Senescence
http://en.wikipedia.org/wiki/Cigarette
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hypertension, height and hyperlipidemia are also risk factors for diabetic 

neuropathy. (2,6). 

Neuropathies are characterized by a progressive loss of nerve fiber 

function. A widely accepted definition of diabetic peripheral neuropathy 

is "the presence of symptoms and/or signs of peripheral nerve dysfunction 

in people with diabetes after exclusion of other causes. 

Neuropathies are the most common complication of diabetes 

mellitus (DM), affecting up to 50% of patients with type 1 and type 2 

DM. (study done in U S A &Uk). In type 1 diabetes mellitus, distal 

polyneuropathy typically becomes symptomatic after many years of 

chronic prolonged hyperglycemia. Conversely, patients with type 2 

diabetes mellitus may present with distal polyneuropathy after only a few 

years of known poor glycemic control; sometimes, these patients already 

have neuropathy at the time of diagnosis. (3,7,8).  

Neuropathies severely decrease patients' quality of life (QOL). 

Furthermore, while the primary symptoms of neuropathy can be highly 

unpleasant, the secondary complications (eg, falls, foot ulcers, cardiac 

arrhythmias, and ileus) are even more serious and can lead to fractures, 

amputations, and even death in patients with DM(9).  

Since diabetic neuropathy can manifest with a wide variety of sensory, 

motor, and autonomic symptoms, a structured list of symptoms can be 

used to help screen all diabetic patients for possible neuropathy (1,3). 

Symptoms of diabetic neuropathies  depend on the type of neuropathy 

and which nerves are affected. Some people with nerve damage have no 

symptoms at all. For others, the first symptom is often numbness, 

tingling, or pain in the feet. Symptoms are often minor at first, and 

because most nerve damage occurs over several years, mild cases may go 

unnoticed for a long time. Symptoms can involve the sensory, motor, and 

autonomic—or involuntary—nervous systems. In some people, mainly 

those with focal neuropathy, the onset of pain may be sudden and 

severe.(10). 

Symptoms of nerve damage may include the numbness, tingling, or 

pain in the toes, feet, legs, hands, arms, and fingers wasting of the 

muscles of the feet or hands, indigestion, nausea, or vomiting, diarrhea or 

constipation, dizziness or faintness due to a drop in blood pressure after 

standing or sitting up, problems with urination, erectile dysfunction in 

men or vaginal dryness in women and weakness. 

Symptoms that are not due to neuropathy, but often accompany it, include 

weight loss and depression. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Hypertension
http://en.wikipedia.org/wiki/Hyperlipidemia
http://emedicine.medscape.com/article/117739-overview
http://emedicine.medscape.com/article/117853-overview
http://emedicine.medscape.com/article/117853-overview
http://emedicine.medscape.com/article/237378-overview
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Diabetic neuropathy can be classified as peripheral, autonomic, proximal, 

or focal. Each affects different parts of the body in various ways. 

Peripheral neuropathy, the most common type of diabetic neuropathy, 

causes pain or loss of feeling in the toes, feet, legs, hands, and arms. 

Autonomic neuropathy causes changes in digestion, bowel and 

bladder function, sexual response, and perspiration. It can also affect the 

nerves that serve the heart and control blood pressure, as well as nerves in 

the lungs and eyes. Autonomic neuropathy can also cause hypoglycemia 

unawareness, a condition in which people no longer experience the 

warning symptoms of low blood glucose levels.(4,9) 

 Proximal neuropathy causes pain in the thighs, hips, or buttocks and 

leads to weakness in the legs. Focal neuropathy results in the sudden 

weakness of one nerve or a group of nerves, causing muscle weakness or 

pain. Any nerve in the body can be affected. 

Autonomic neuropathy affects the nerves that control the heart, 

regulate blood pressure, and control blood glucose levels. Autonomic 

neuropathy also affects other internal organs, causing problems with 

digestion, respiratory function, urination, sexual response, and vision. In 

addition, the system that restores blood glucose levels to normal after a 

hypoglycemic episode may be affected, resulting in loss of the warning 

symptoms of hypoglycemia. 

Autonomic neuropathy affects the nerves in your heart, stomach, 

intestines, bladder, sex organs, sweat glands, eyes, and lungs. 

Neuropathies should include assessments for both peripheral and 

autonomic neuropathy(10).  

Multiple consensus panels recommend the inclusion of 

electrophysiological testing in the evaluation of diabetic neuropathy. An 

appropriate array of electro diagnostic tests includes both nerve 

conduction testing and needle EMG of the most distal muscles usually 

affected. (3, 4) 

Diabetic peripheral neuropathy is the most likely diagnosis for 

someone with diabetes who has pain in a leg or foot, although it may also 

be caused by vitamin B12 deficiency or osteoarthritis. the physician 

typically assesses the appearance of the feet, presence of ulceration, and 

ankle reflexes, the most useful physical examination findings for large 

fiber neuropathy are an abnormally decreased vibration perception to a 
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128-Hz tuning fork (likelihood ratio (LR) range, 16–35) or pressure 

sensation with a 5.07 Semmes-Weinstein monofilament (LR range, 11–

16). Normal results on vibration testing (LR range, 0.33–0.51) or 

monofilament (LR range, 0.09–0.54) make large fiber peripheral 

neuropathy from diabetes less likely. Combinations of signs do not 

perform better than these two individual findings. Nerve conduction tests 

may show reduced functioning of the peripheral nerves, but seldom 

correlate with the severity of diabetic peripheral neuropathy and are not 

appropriate as routine tests for the condition. (2, 5).  

Management of diabetic neuropathy should begin at the initial 

diagnosis of diabetes. The primary care physician needs to be alert for the 

development of neuropathy—or even its presence at the time of initial 

diabetes diagnosis—because failure to diagnose diabetic polyneuropathy 

can lead to serious consequences, including disability and amputation. In 

addition, the primary care physician is responsible for educating patients 

about the acute and chronic complications of diabetes. Patients with 

diabetic peripheral neuropathy require more frequent follow-up, with 

particular attention to foot inspection to reinforce the need for regular 

self-care. (4). 

Management of diabetic neuropathy includes 2 approaches: 

therapies for symptomatic relief and those that may slow the progression 

of neuropathy. Of all treatments, tight and stable glycemic control is 

probably the most important for slowing the progression of neuropathy. 

Many medications are available for the treatment of diabetic neuropathic 

pain, although most of them are not specifically approved by the United 

States Food and Drug Administration for this use. Nonpharmacologic 

treatment includes rehabilitation, which may comprise physical, 

occupational, speech, and recreational therapy. (4,5). 

That all above management done because diabetic peripheral 

neuropathy affects 5 to 50% of people with diabetes in the United 

States.(2,3&5). 

METHODOLOGY : 

This study is non interventional descriptive cross-section study. 

The study is conducted in Dongola diabetes center; it’s the main center in 

northern state. 

All records in period of the January 2010 – January 2011. 
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Population targeted in this study its records of diabetic pts who regularly 

attending Dongola diabetes center for follow up. 

The method of sampling used in this study is the simple random 

technique. 

The total number of records is 150 records are suitable for the 

study. 

The data collection will design questionnaire filled from records. 

After filled questionnaire data is rearranged by two people to be 

confidently proper. 

The data are presented in tables. 

Verbal consent was taken from the manager of D.S.D.F.C. 

 

 RESULTS 

      Table (1)  Show distribution of Pt according to the type of 

diabetes  

Percentage Frequency Type of DM  

12% 18 Type I 

88% 132 Type II 

100% 150 Total 

  

Table (2) Show distribution of Pts according to duration of diabetes  

Percentage Pts.No Duration of DM 

2% 3 Newly discovered 

20% 30 < 5 yrs 

37% 55 5 – 10 yrs 

17% 25 11 – 15 yrs 

13% 20 16 – 20 yrs 

12% 17 >20 yrs 

100% 150 Total 
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Table (3) Show distribution of Pts according to the types of foot 

deformities.  

Percentage Frequency foots deformities 

2% 3 Claw foot 

5% 7 Pes cavus 

2% 3 Crowded toes 

3% 5 Hallux vulgus 

10% 15 Hummer toes 

2% 3 Charcot joint 

5% 7 Callosities 

0% 0 Pes planus 

6% 10 Prominent metatarsal bone 

43% 65 Malty deformities 

22% 32 No deformities 

100% 150 Total 

 

Table (4) Show distribution of Pts according to the results of 

sensation tests 

 

 

 

 

sensation test 

Position sense 10g monofilament sense Vibration sense 

absent Impaired Intact absent Impaired Intact absent Impaired Intact 

% No % No % No % No % No % No % No % No % No 

5 8 23 35 71 107 16 25 35 77 48 73 6 10 26 40 66 100 
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Table (5) Show distribution of Pts according to the results of vascular 

test( by Doppler). 

Percentage Frequency vascular test(Doppler) 

90% 135 Normal 

10% 15 Up normal 

100% 150 Total 

 

Table (6) Show distribution of Pts according to the autonomic 

changes. 

Percentage Frequency autonomic changes 

88% 133 Yes 

12% 17 No 

100% 150 Total 

  

DISCUSSION: 

 The results out lined in the present study demonstrate the types of foot 

lesions and peripheral neuropathy in diabetic patient. In addition to that it 

determines the common factors associated with diabetic neuropathy and 

chronic complications observed among the diabetic patients. 

One hundred and fifty of diabetic patients, were collected in this study a 

60% of patients are female and 40% are male. Most of the patient are 

with age group over 40 years and represent 83% of studied patient and 

those ages in a range between 20-30 years of age represent only 10% of 

studied group. This result denotes that most of the patients are type II 

diabetes mellitus. Which supported by the finding that 88% of patient in 

the study group are type II and 12% are type I DM. 

In this study, the duration of DM, in these patient is moreover 5 years in 

most patient this finding in the presence of other associated factors makes 

the possibility of complication with neuropathy most likely. 

The basic control of DM in those diabetic patients is by oral 

hypoglycemic agent which represented in 47% of patient, and insulin 

therapy that reported 43% of patients and 5% of patient depend on diet 

modifications alone as a basic control for their DM. 
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In this study shows that 27% of diabetes is smoker and 12% of patients 

were X- smoker the duration of smoking in among smoker is more than 9 

years (42% of pt). 

 Analysis of sensation tests which are carried to diagnoses peripheral 

neuropathy in diabetic patients in this study, revealed that 32%of pts. 

showed abnormal vibration sense and a 51% of diabetic Pts recorded 

impaired 10 g monofilament sense which indicates early sign of loss 

tough sensation. Also 28% of diabetic patient demonstrated failure of 

intact position sense this is supported by the study in, 2006(4). 

Concerning the presence of autonomic neuropathy in this diabetic 

patient, an 88% of patient showed signs of autonomic changes. 

In this study, peripheral diabetic neuropathy affect 43% of patient 

this result, compared to other studies conducted in united Kingdoms and 

united states, is nearly approaching their finding which was 50% of 

patient were affected with peripheral neuropathy.(1,3&4). 

CONCLUSION  

- In this study most common foot lesion is peripheral neuropathy, which 

affects more over than one – third of diabetic patient. 

- The majority of the patient in this study suffering from autonomic 

changes. 

- One – sixth of the patient with foot ulcer & previously history of 

amputation as a consequences of diabetic neuropathy .   

- This study shows that one _third of the patients with chronic 

complication as a result of diabetic neuropathy. 

RECOMMENDATION  

- Education of the patients about diabetes mellitus. 

- Education of the patients about care foot. 

- Good follow up and good control of diabetes, to prevent serious 

secondary complication. 
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and patients with  Chronic Renal Failure  on Heamodialysis 

1
 Samia. S. Mohamed, 

2
Sulieman. M. El Sanousi& 

3
Salma.M. Sulieman. 

1
 Faculty of medicine University of Dongola- Sudan. 

2
 Faculty of  vet. Medicine U of K - Sudan. 

3
 Khartoum center haemodialysis- Sudan. 

Abstract 

Gum Arabic (40g%day) was consumed with drinking water for 44 

days, by 22 volunteers (eleven of them were healthy and the others were 

chronic renal failure patients). The mean counts of aerobic and anaerobic 

bacteria in healthy volunteers and patients increased. The mean serum 

urea and creatinine level healthy group did not change significantly. 

While in patient, with chronic renal failure the mean serum urea was 

reduced significantly by (31.5%) and the mean serum Creatinine was 

increased by (12.9%). Aerobic and anaerobic species isolated from both 

groups during this study were similar to each others. 

Gum Arabic stimulate bacterial growth in vitro. 

 

 المستخلص

هدتت الدراعة لمعرتة رأودر ال مغ العربى للى رعداد باردردا القكلكف تم اانعاف 
كأكضحت الدراعة العالتة بدف رعداد هذ  البارردا كمعركل البكلدنا كالاردارندف تم م كرة 

لالكل. أدضان رـ رحددد أنكاع البارردا الفكالدة كالالهكالدة المربرلدف اق حا  كمرضى ال شؿ ا
 الرى رـ لزلفا مف العدنات.

حدل لشر آ ردف مرضى دعانكف  أجردت الدراعة للى أحدل لشر مرطكلان  حدحان كا 
مف مرض ال شؿ الالكل المزمف كمعرددف للى الغعدؿ ال نالى  الدمكل( اقعبكلى. كرعاطت 

لدنة مف البراز ك  330دكمان. جمعت  44ف ال مغ العربى دكمدان لمدة جرامان م 40المجمكلراف 
لدنة مف الدـ الكرددل مف المرطكلدف كأجردت للدفا إ ربارات باردركلكجدة كادمدالدة  330

لرحددد رعداد البارردا كمعرتة معركل البكلدنا كالاردارندف للى الركالى. كأدضان رـ رحددد نكع 
 ا كمعرتة رعداد الفكالدة كالالهكالدة للى حدل تم المجمكلردف.الباردردا الرى رـ لزلف
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أجردت رجربة رامدلدة من  لة تم المعمؿ  أ ذت تدفا لزوت البارردا العالدة المرعرؼ 
للدفا  الؿ الدراعة  حدث أ ربرت مقدرة رلؾ الباردردا معملدان للى ر مر ال مغ العربى كأور 

م أكعاط زرالدة رعرمد للى نكلدة الباردردا العالدة  كرحكل ذلؾ للى رعدادها مباشرة كرـ ذلؾ ت
 % للى الركالى.2%  ك1%  0.5هذ  اقكعاط نعب م رل ة مف ال مغ العربى 

أكضحت الدراعة أف هناؾ زدادة تعلدة تم رعداد الباردردا الفكالدة كالالهكالدة تم مجمكلة 
 اق حا  كالمرضى المرطكلدف.

×  7.9ك 0.4±910دة كالالهكالدة تم اق حا  بمركعط  إزدادت الباردردا الفكال
( كحدة باردردة/ جراـ للى الركالى بعد رعاطى ال مغ العربى تى مجمكلة مرضى 1110±0.1

%(  الؿ تررة 31.5مؿ  100ملجـ/ 6±89ال شؿ الالكل المزمف  تؿ معركل البكلدنا بمركعط 
مؿ(  أما 100ملجـ/130ل مغ العربى  ال مغ العربى  مقارنة بمركعط البكلدنا تبؿ رعاطى ا

%( مقارنة بمركعط 12.9مؿ  100ملجـ/ 0.54±7.1معركل الاردارندف تقد إرر ر بمركعط 
 مؿ.100ملجـ/ 0.3±5.5معركا  تم الدـك  القداعى 

 ل ت الرجربة إلى أف الزدادة تم رعداد الباردردا دربعفا نق اف تم معركل البكلدنا تم 
زمف  أما تم مجمكلة اق حا  تزدادة الباردردا لـ رؤور للى معركل مرضى ال شؿ الالكل الم

 البكلدنا كالاردارندف.

بتعر داـ رراادز م رل ة مف ال مغ العربى تقد رـ الرعرؼ للى مقدرة الباردردا الفكالدة 
 Klebseilla)كالالهكالدة للى ر مر ال مغ العربى معملدان  حدث كجد رعداد نكع  الالبعدال 

% مف ال مغ العربى كهك أللى ررادز إعر دـ 2تم الررادز  (E.coli)دشدة القكلكندة كاقشر 
كحدة باردردة/ مؿ للى الركالى  هذا مقارنة  910× 1.1ك  910×  3.3معملدان  ااقرى: 

كحدة باردردة/ مؿ  710× 6.4ك  610×  2.2برعدادهما تم ررادز  الى مف ال مغ العربى 
البارركددس (ك  (Bifidobacteriaالج رعداد اؿ مف   الب ددك باردردا للى الركالى. أكضحت النر

Bacteroides كحدة باردردة/مؿ بالمقارنة مر  910× 2ك  910× 2.9( تم ذات الررادز
كحدة باردردة/ مؿ للى  710× 1.3ك  710× 2.4رعدادهما تم ررادز  الى مف ال مغ العربى 

 الركالى.

 1500إزدادت بمقدار  Klebseilla)الدة العالدة  البعدال معملدان كجد أف البارردا الفك 
كحدة باردردة/مؿ  270كحدة باردردة /مؿ ضعؼ الدكـ القداعى. بدنما الالهكالدة تقد زادات بػ
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ضعؼ الدـك القداعى  لفذا تتف البارردا الفكالدة العالدة لفا المقدرة للى ر مدر ال مغ العربى 
 العالدة ب معة أضعاؼ.أاور مف الباردردا الالهكالدة 

 10-6  10-6× 5.4±410×  2.1مقارنة بالدكـ القداعى الذل ااف تد  مركعط رعدادها 
( كحدة باردردة/ جراـ للى الركالى. أدضان إزدادت الباردردا الفكالدة 5-10×  7.4±  10×  0.1ك

 1110×  8.4ك 1.9±   910×   4.7كالالهكالدة تم المرضى بعد رعاطى ال مغ بمركعط   
( كحدة باردردة/جراـ للى الركالى كذلؾ مقارنة بمركعط رعداد الدكـ القداعى الذل عجؿ ±31
( كحدة باردردة/ جراـ للى الركالى. نجد أف رعداد الباردردا تم 10-4×  1.2ًٍ    10×  2.2 

أضعاؼ الدكـ القداعى بدنما تم اق حا  رضال ت  610×  1.5المرضى إزداد بأاور مف 
. لفذا تتف رعداد الباردردا الفكالدة كالالهكالدة  تم مرضى ال شؿ 310×  45بمقدار ألدادها 

 ضعؼ رعداد اق حا  أونا  رعاطى ال مغ العربى. 40الالكل المزمف 

  كااشردشدة القكلكندة Klebseilla)رمولت لزوت الباردردا الفكالدة مف  الالبعدال 
(E.coli) العكدكمكنس    Pseudomonas   )  الماكرات العنقكددةStaphylococcus  )

(|  اما رمولت العزوت الالهكالدة تم اؿ مف  الب ددكبارردا Streptococcusكالماكرات العبحدة 
Bifidobacteria البارركددس   )Bacteroides ك  الموبطات  )Clostridia.) 

هك  Klebseilla) مف جملة أنكاع الباردردا الفكالدة الرى لزلت كجد أف نكع  الالبعدال
النكع العالد تم مجمكلرى الدراعة انكع هكالى اما كجد أف نكلى  البد ددكبارردا 

Bifidobacteria ك  البارركددس )Bacteroides هما النكلاف العالداف انكلاف و هكالداف  )
 تم تررة رعاطى ال مغ العربى.

م مجمكلة اق حا  أكضحت النرالج وبات اؿ مف معركل البكلدنا كالاردارندف ت
المرطكلدف دكف رغدر  أونا  رعاطى ال مغ العربى كتبل  حدث ااف مركعط معركل الدكردا  الؿ 

 مؿ.100ملجـ /  0.05±0.7مؿ كمركعط معدؿ الاردارندف 100ملجـ/ 1.9±28الدراعة 

Introduction 

Dietary fibers may be important in human nutrition. They differ in 

their biological effects but are commonly resistant to human alimentary 

enzymes (Whistler, 1973). Several studies were focused on biological 

effects of fibers during the last century. (Eastwood and Passmore.1983). 

Previous work has shown that inclusion of guar in the human diet, 

increased the total count of anaerobic bacteria in faeces (Baylisi and 

Houston, 1985).Gum Arabic Supplementation has been proposed as apart 

of the treatment for uraemic and cirrhotic patients because it reduces the 
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work load on the kidneys by decreasing serum urea level and on the liver 

by decreasing ammonia return from the gut (Setplen and Cummings, 

1980 and Weber, 1985). Supplementation of gum Arabic is used as an 

adjustive therapy in chronic renal faliur patients restricted in low protein 

diet. It is reported that it is feeding increased the excretion of nitrogen in 

the faeces and lower serum urea level with alleviation of uraemic 

symptoms( Stephen and Cumminge, 1980). So there is a preliminary 

evidence that gum Arabic fibers increase faecal nitrogen excretion, 

lowering serum urea level concentration and increase bacterial count in 

chronic renal failure patients restricted on low effect of gum Arabic 

supplementation on bacterial count in vivo and it is protein diet. 

Accordingly the purpose of this study is designed to study the role serum 

urea and creatinine level in healthy  volunteers and chronic renal failure 

in Sudanese patients attending regular haemodialysis. 

Materials and Methods 

Volunteers and Gum Arabic Dosage: 

Twenty two volunteers, healthy and patient with chronic kidney 

failure ages 20 to 62 years, of age were given 40 grams of powder spray-

dried gum Arabic daily for 45 days. 

Collection of samples 

Freshly – voided fecal (330 fecal samples) were immediately 

placed on sterile universal bottles. From both healthy volunteers and 

patient were examined for aerobes and anaerobes bacteria. On the other 

hand, 330 samples of venous blood were collected from the same 

volunteers for biochemical measurement of serum urea and creatinine 

level. 

Microbial studies 

Approximately one gram of feaces were placed into sterile bottle. 

The specimens were subjected to a series of ten fold dilution (-3 to – 8) in 

normal saline. Duplicate samples of 0.2ml of each dilution were plated on 

non selective and selective media (kleessen atal,1995). The inoculated 

media were incubated at 37C  ْ   for three days (anaerobic bacteria) and for 

one day aerobic bacteria). Total colony counts of the aerobic and 

anaerobic bacteria were made separately after growth on McConkey's for 

aerobic and Reinforced clostridial agar(R.C.A) for anaerobic bacteria. 

The viable counts were expressed as log 10 of colony forming units 

(C.F.U)/g feaces. 
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On vitro experiment  

In a separate experiment, the dominated bacteria which were 

obtained from the top dilution of subject faeces, are cultured in free media 

and in media supported with different gum Arabic concentration 0.5%, 

1% and 2%. All the dominated bacterial groups isolated from the subjects 

microflora in this study were E.coli, Kelebsiellam Bacteroides and 

Bifidobateria. Count were made according to Miles and Misra method. 

(Miles and Misra, 1938). Statistical method ―T.test‖. 

Result 

Table (1) Shows the correlation between urea, creatinine mean 

serum level and aerobic and anaerobic bacterial mean count in a healthy 

volunteers during the period of gum Arabic supplementation. Aerobic and 

anaerobic increase gradually in numbers and they recorded high count 

during the gum Arabic consumption. There is no significant changes in 

serum urea and serum creatinine level in the same group. Table (2) Shows 

the correlation between urea, creatinine level, aerobic and anaerobic 

bacterial count in chronic renal failure patients during the period of gum 

Arabic feeding. There was significant increase in bacterial count, 

accompanied by significant reduction in serum urea level but with no 

significant change in creatinine level. 

Table1: mean values of aerobic, anaerobic bacteria, urea and creatinine levels 

during study in healthy volunteers. 

Bacteria count 

 Arobes C.F.U/g Anarobes C.F.U/g Urea mg/dl Creatinine 

mg/dl 

Control During G.A 

consumption 

2.1x 10
4
 ±5x10

6
 

10
9
±0.4 

1.5x10
5
 ±7x10-5 

7.9x10
11

 ±1.5 

28±1.9 

28±1.9 

0.7±0.05 0.7±05 

Table 2: Mean values of aerobic, anaerobic bacteia, urea and creatinine levels 

during study in patients volunteers. 

Bacteria count 

 Arobes 

C.F.U/g 

Anarobes 

C.F.U/g 

Urea mg/dl Creatinine 

mg/dl 

Control During 

G.A consumption 

2.2x10
5
± 10

-4
 

4.7x10
9
 ±1.9 

2.7x10
5
 ±10

-4
 

8.4x10
11

 ±31 

130±10 89± 

6 

5.5± 0.3 7.1± 

0.54 
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Concerning the patient with chronic renal failure, all of them 

completed the period of supplementation, 40 gram daily for 45 days, 

except two patient one of whom discontinued the experiment not as a 

result of intolerance but as a result of fear of venous blood sampling (5cc) 

twice per week. The other patient did not complete the study because he 

traveled abroad for renal transplantation, nevertheless other two 

volunteers patients replaced them, part from severe headache that 

reported in only one female and that almost all patients observed that 

there was abdominal distention and increased bouts of flatulence on other 

side effects reported. In some patients it was very difficult to convince 

then to ingest gum Arabic daily because they denied its effect as an 

adjuvant for renal replacement therapy, but as soon as they have taken it 

they became happy and satisfied by it owing to the fact that it lessened 

their symptoms such as nausea, vomiting and confusion which tend to 

persist during the period between two successive dialysis. 

Table 5: shows the effect of gum Arabic concentration (0.5.% and 2%) on 

dominating bacteria isolated from study groups in vitro, there is obious 

increase in their numbers and they recorded highest count in 2% gum 

concentration. 

Table 5: Dominant bacterial species isolated from study groups on different 

concentration of gum Arabic 

Gum 

concentration 

Bacterial count (x10
7
 C.FU/ml) 

E.coli Klebseilla Bacteroids Bifidabacteria 

(Control)* 6.4 0.22 1.3 2.4 

0.5 6.4 4.7 1.5 3.1 

1 9.6 9.9 35 42 

2 110 330 200 290 

* media free gum Arabic. 

Discussion 

In this study the effect of gum Arabic on colonic bacteria was measured 

by direct count from the culture of the feacal high dilution titre. Whilst in 

the previous done studies the quantitation  of the microbial population in 

human feces was approached in several ways; such as direct 

microsocopic counts; chemical methods (eg: determination of 

diaminopimelic acid (D.A.P.A) and isolation of bacteria by filtering and 

centrifugation technique (Alsion, etal 1979). In this study there was 

gradual increase in the mean values of aerobic and an aerobic bacterial 
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count from the first day and forwards in the control day their count were 

(2.1 10
4
 & 1.5x10

5
 C.F.U)  and in the last day of feeding, they recorded 

the highest count i.e 4x10
9
 and 10

11
 respectively. Therefore there was 

significant increase in bacteria counts from the fourth day (p< 0.0001) 

and this significance increase in maintained through the period, of study 

up to the day 44
th
 (p<0.0001) during the last eight days of the 

experiments, on which the subjects were free of gum Arabic 

supplementation. The mean values of aerobic and anaerobic bacteria 

counts were found to be insignificantly increased (P<0.6) Table (1) in 

patients, Table (2) there was also significant increase in mean bacterial 

values from the fourth day (P<0.000) and during the subsequent days of 

the experiment. In the 44
th
 day, aerobic and aerobic bacteria recorded 

their highest mean values (2.3 x10 
10

x 2.2 10
11

 C.F.U) respectively in 

contrast to the control day counting (2.2 10
5
 2.7 10

5
 C.F.U) respectively). 

The increase in bacterial counts noticed in table (1). Agree with the 

finding of previous studies, which reported that, bacterial mass was 

increased in numbers, in human and animal fecal material when fed on 

gum Arabic (Alasdair, etal (1993), Donna, etal 1996, Jutta, etal ( 1998). 

Aerobic and anaerobic bacterial species isolated from both study groups 

were similar. The aerobic isolates were E.coli, Klebiella spp, 

Pseudomons, Staphyloccus, Proteus spp and Streptococcus spp. While the 

anaerobic bacterial isolates were Bifideobacteria spp, Bacteroides spp 

and Clostridium spp. We concluded that, in both study groups, the 

dominant aerobic bacteria isolated in gum Arabic free days was E.coli 

spp while during the period of gum Arabic feeding, it was Klebsiella. 

This implies that changing the dietary colonic environment, changes the 

dominant bacteria. In gum Arabic free period the dominant isolate was 

clostridia and during the period of gum Arabic, the dominant bacteria 

were Bacteroides spp and Bifidobacteria. The above mentioned 

observations and the results of bacterial isolates support the results of 

Holdman etal in (1984), Howard, etal,( 1995) and Jutta, (1998) who 

reported that the bacterial isolates during gum Arabic feeding were Gram-

positive branching rods which were identified as Bifidobacteria and 

Gram-negative rods identified as Bacteroides ovatus. In healthy subjects, 

although there was statistically significant increase in aerobic and 

anaerobic bacterial count (P<0.0001) from the first day and for words, 

Table (1&3) there  was no significant change in their mean values of 

serum urea and creatinine level (P<1.000) Table (3). In contrast, the CRF 

patients, Table(2) and the significant increase in aerobic and anaerobic 

bacterial count which were started from the fourth day (P<0.001) is 

accompanied by significant reducation in their mean  blood urea level in 

each day (P<0.004), but  with insignificant reduction in mean serum 

creatinine level (P<1.000) Table (4). So the increase in total bacterial 
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count during gum Arabic feeding is accompanied by lower serum urea 

level in CRF patients, Table (2). This result agrees with Donna etal 1996. 

The correlation of reduced serum urea level and simultaneous increase in 

fecal bacterial count during gum Arabic feeding can be explained by that 

fact gum Arabic stimulates bacterial growth and activity in the gut. The 

intestinal bacteria produce urease that hydrolyzes urea to ammonia and 

Co2. The resultant ammonia can then be incorporated into bacterial 

proteins, which are subsequently excreted in the bacterial mass fraction of 

the feces. The net result is increased nitrogen excretion and fraction of the 

feces. The net result is increased nitrogen excretion and less in the urine 

(Uhman, (1983) and Wrong, (1984). In a separate experiment, the 

dominant bacteria, which were E. coli and Klebsiella, were separately 

cultured on McConkey's agar containing 0% (free media), 0.5%, 1% and 

2% gum Arabic concentration (Table 5) there was obvious increase in 

their number in these differently concentrated media. In the free media, 

observed that Klebsiella spp numbers were triple the numbers of E coli 

spp in the media containing 2% gum Arabic concentration. There fore 

gum Arabic stimulates the multiplication of  both aerobic isolates but 

Klebsiella more than E. coli. Accordingly gum Arabic is easily fermented 

by Klebsiella and can adapt to it for proving of energy and growth more 

readily than E. coli (Table5). In contrast, the dominant anaerobic 

(Bacteroides and  Bifidobacteria) were also tested in vitro to see the 

effect of gum Arabic on it (table 5), we observed that they recorded their 

highest counts in the media with 2% gum Arabic concentration (2x 10
9
 

and 2.9 x10
9
 C.F.U/ml respectively). Thus addition of gum Arabic to 

anaerobic media increases the growth of their dominant isolates. 

Accordingly, both dominantly isolated anaerobes, fermented gum Arabic 

for provision of energy and multiplication process, but Bifidobacteria 

showed high affinity for the substrate slitly more than Bacteroids. 
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