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 البعثكلنة رئيس جامعة 
 طالل اخلليلاألستاذ الدكتور 

 عنيد كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
 

 ا٣كالم ٤ٔٲ٥١ ورظ٧ح اهلل وثؿ٠ةد٫

 أيها امدفل امكريه

أٝٙ ٬ؾا ا٧٣ٮٝٙ ثةق٥ راةقح صة٦ٕ ح ا٣جٕ ر ٧٦س٤ حً ثةألق ذةذ ا٣ ؽ٠ذٮر 

ٔجؽ ا٣جةقٍ ا٣ؼُٲت، ا٣ؾي ٱن١ؿ ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲ ح وراٲك ٫ ٤ٔ ٯ د٪ْ ٲ٥ 

ا٣ذأثٲ٨ ٬ؾا، وٱ١ؿر دٕةزٱ٫ ا٤ٞ٣جٲح ٣ٛٞؽان ٥٤ٔ ٨٦ أٔالم صة٦ٕ ح ا٣جٕ ر  حظ٤ٛ

دةثٓ ظة٣ذ٫ ا٣ىعٲح ٰٚ ا٧٣نٛٯ ثن٢١ ٦ك ذ٧ؿ. ٧٠ ة أٝ ٙ ٬٪ ة ثةق ٥ ثٕؽ أن 

 ة٣٪ ؤث٨ ٔة٧ً٣  ة٧ٔةدة ٤٠ٲح اٳداب وا٤ٕ٣ٮم اإل٩كة٩ٲح أقةدؾةً و٦ٮّٛٲ٨ وَالثً 

 ، و٬ٮ األقذةذ ا٣ؽ٠ذٮر ٔجؽ اإل٫٣ ٩ج٭ةن. ة٦ٮقٮٔٲً 

 ڎ ڎ ڌ  ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ژإن ا٧٣  ٮت ظ  ٜ، ٚٞ  ؽ ٝ  ةل دٕ  ة٣ٯ: 

 ڻ ڻ  ڻڻ ں ں ژوٝ  ةل دٕ  ة٣ٯ:  .[17-12ا٣  ؿظ٨٧: ] ژ ڈ ڈ

 [. وؽق اهلل ا٣ْٕٲ٤4.٥األٔؿاف: ] ژ ھ  ہ ہہ ہ ۀ ۀ
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 ًٕ  ا، وال راد ٣ٌٞة  اهلل، وال ٱ٪ضٮ ٦٪ ٫ أي ٦ؼ٤ ٮٍق ٠جٲ ؿً ةٚة٧٣ٮت ٝؽر٩ة ص٧ٲ

ًٛ ا٠ةن أم و٘ٲؿً  . و٨١٣ ا٣٘ىح د١ٮن ٠جٲ ؿةً و٦ؤ٧٣ حً، وٱ ـداد ا٠ةن أم ظٞٲؿً  ة، مؿٱ

٨٦ ٧٤ٔةا٪ة ا١٣ج ةر ٦ ٨ أ٦س ةل ا٧٣ؿظ ٮم د ٔج ؽ  ةا٣ؼُت ٚؽاظحً ظٲ٪٧ة ٩ٛٞؽ ٔة٧٣ً 

اإل٫٣ ٩ج٭ةن، ا٣ؾي ٠ةن ثعٜ أ٥٬ أٔالم ا٤٣٘ح ٰٚ صة٦ٕح ا٣جٕر، ا٣ؾي درس ٤ٔٲ ٫ 

 و٩٭٢ ٨٦ َٲت ٫٧٤ٔ ا١٣سٲؿون، ٚٞؽ ٠ةن ٚٞؽه ز٧٤حً ال ٱكؽ٬ة مٰ .

إن ٦ٕؿٚذٰ ثة٣ؽ٠ذٮر ٔجؽ اإل٫٣ ٣ٲكخ و٣ٲؽة دك٧٤ٰ ٧ٔةدة ٤٠ٲ ح اٳداب، 

٧ٕ٤٣ٲ ؽ و٠٪ خ أٔض ت  ةو٠ةن ظٲ٪٭ ة ٩ةاجً  از٥ ٦ٕٲؽً  ةَة٣جً ٚٞؽ ٔؿٚذ٫ ٦ؾ ٠٪خ 

ث٭ؽوا٫ ٰٚ ٚذؿة اال٦ذعة٩ةت ٔ٪ؽ ق عت األق ب٤ح ٦ ٨ أوراق ٦ ة ٠ ةن ٱك ٧ٯ 

 اورق ا٣عؿٱ ؿ. و١٣ ٨ ٦ٕؿٚذ ٰ ث ٫ ٔ ٨ ٝ ؿب ازدادت ظٲ٪٧ ة ٗ ؽوت ٧ٔٲ  ؽً 

 .ةٱعذؾى ٤٣ؿص٢ ا٣ؾي ا٦ذأل ٧٤ًٔ  ٤١٤٣ٲح، ٚٞؽ ٠ةن رظ٫٧ اهلل ٦سةاًل 

إن ٨٦ أ٥٬ ا٣ك٧ةت ا٣ذٰ ا٦ذةز ث٭ة ا٧٣ؿظٮم ٫٧٤ٔ ا٣ٮاقٓ ٰٚ ٤ٔٮم ا٤٣٘ح 

ا٣ٕؿثٲ ح ٩عٮ٬  ة وو  ؿٚ٭ة و٦ٕؿٚذ  ٫ ا٣ٮاق  ٕح ث  أٔالم ا٤٣٘  ح وث٧ؤ٣ٛ  ةد٭٥. إ٩  ٫ 

 ٦ٮقٮٔح ٧٤ٔٲح ثة٦ذٲةز، ٦ٮقٮٔح ٢٠ وٛعح ٦٪٭ة د٪جٯ  ٨ٔ ٬ؾا ا٣ٕة٥٣ ا٣ٛؾ.

٬ٮ ٨٦ ا٤ٕ٣ ٥، ، و٬ٮ ٦ة اأ٦ة ا٣ك٧ح ا٣سة٩ٲح ٚ٭ٰ ا٣ذٮآً، إذ ٥٣ ٱنٕؿ أظؽً 

ث٧عةً ؿاد٫  ةأ٫٩ ٧٦ٲـ ٨ٔ ثةٰٝ ا٧٣ؽرقٲ٨ ٰٚ ا٤١٣ٲح، ٚٞؽ ٠ةن أ٠سؿ٥٬ ا٣ذـا٦ً 

 ةوثٮاصجةد٫، ث٢ ٠ةن ٱٞٮم ثذ٪ٛٲؾ٬ة ث٪ٛف َٲجح ق٧عح ٚال أذ٠ؿ أ٩ ٫ د٘ٲ ت ٱٮ٦ً 

 ي ٢٧ٔ إداري ث٢ ٠٪خ أراه ا٣كجةق.٨ٔ ٦عةًؿة ٫٣ أو ٨ٔ أ

وَالث٫ ٤ٔٯ ظؽ ق ٮا ، وا٣ك٧ح ا٣سة٣سح ذ٣ٟ ا٣عت ا٣ؾي ٱ١٪٫ ٫٣ ز٦الؤه 

 َة٣ت ٥٤ٔ و٢١٣ وةظت ٦نٮرة. ٤٦ذًٞٯ ٢١٣ - رظ٫٧ اهلل -ٚٞؽ ٠ةن ١٦ذج٫ 

وز٧ح ق٧ح أػؿى ال د٢ٞ أ٧٬ٲح ٧ٔة ذ٠ؿت، و٬ٰ رظةثح و ؽره وادـا٩ ٫ 

 ٰٚ ا٧٣٪ةٝنةت ا٧٤ٕ٣ٲح، ٚٞؽ ٠ةن ذا ٦الظْةت ٧٤ٔٲح دٝٲٞح.



- 27 - 

 ًٌ ذٰ د١ ٮن ٤ٔ ٯ وؽ٫ٝ واثذٕةده ٨ٔ ا٧٣ضة٤٦ح ا٣ ةإن ٦ة ٱذ٧ٲـ ث٫ ا٧٣ؿظٮم أٱ

ظكةب ا٥٤ٕ٣، ٚٞؽ ٠ةن ذا رأي وؿٱط ووةدق ٩ةثٓ ٦ ٨ ٝ٪ةٔذ ٫ ٦ ٨ دون زٱ ٙ. 

 ٧٠ة ٠ةن ٱذ٧ذٓ ثعٍف ١ٚة٬ٰ راٍق ذ٠ٰ ٥٣ ٱٛ٭٫٧ إال ٨٦ ٔؿ٫ٚ ٨ٔ ٝؿب.

 أيها امدفل امكريه:

أٔجؿ ٨ٔ ْٔٲ٥ أ٧٣ٰ ٣ؼكةرة صة٦ٕح ا٣جٕ ر ٬ ؾا ا٤ٕ٣ ٥ ا٣ٛ ؾ ٚؼك ةرد٫ 

 ٚةدظح ال دٕٮض، وٱىؽق ٚٲ٫ ٝٮل ا٣نةٔؿ:

 ٦ ةل ؽُ ْٞ ٣ؿزٱ ح َٚ ا ٧ٕ٣ؿك ٦ ة

 

 وال م  ةة د٧  ٮت وال ثٕٲ  ؿ 

 و١٣   ٨ ا٣ؿزٱ   ح ٚٞ   ؽ ظ   ؿ 

 

 ٱ٧  ٮت ث٧ٮد  ٫ ػ٤  ٜ ٠سٲ  ؿ 

 ط ص٪ةد٫.ٲرظ٥ اهلل ٚٞٲؽ٩ة أثة ٦ىٕت وأق١٪٫ ٚك 

 .وا٣كالم ٤ٔٲ٥١ ورظ٧ح اهلل وثؿ٠ةد٫

*   *   * 

  


