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 الػؼقد تالمذةكؾؿة 

 فواز صالحاألستاذ الدكتور ألؼاها 

 

 ودظً صخصتؽ، وافتدمقع ِؽتزار

 

 وصددت ظـؽ، ؾشتوؿـل افتتذـور 

 كتأيتتـ ادعؾتتؿ، أيتتـ ظفتتٌد ؿتتد مضتت 

 

 دارتتتتوءت بف إؿتتتتو جتتدو ت تتب 

 أهيا احلضور الؽريم 

أو و أو ؿريبتًو، أو صتديؼً و أو أًخ و فعؾ أصد مو حيز ذم كػس اإلكسون أن يػورق محقاًم، أبً 

ـبرًا. وأصد متـ ذفتؽ ظتذ افتـػس أن يؼتػ ادترء  ومعؾاًم و روحقً و معؾاًم، ؾؽقػ إذا ـون أبً 

 كشتلت بتغا وأشتتوذً و روحًقتو فقبدي مو ذم كػسف ظـ ؾؼدان هذا احلؿقؿ، ؾؽقتػ إذا ـتون أًبت

 ؾتح فؽ ؿؾبف ؿبؾ بوب داره. ،يديف

أؿقل هذا وأكو أظز ظـ ؾؼدان وافتدي افروحتل وأشتتوذي إشتتوذ افتدـتقر حمؿتد 

 اهلل.ظزيز صؽري رمحف 

 الؽريمأهيا احلػل 

إذا ـتتون افـتتوس ذم ـتتؾ افعتتومل يػتـتتقن بعظامئفتتؿ، ويعجبتتقن بعؾامئفتتؿ، ويؽرمتتقن 

 أبطوهلؿ، ؾقتذـرون مقاؿػفؿ، وظطوءهؿ مـ أجؾ احلقوة افؼيػي افػوضؾي.

ك تؾػؼقتتدكو أوػ بؽتتؾ إظجتتوب، وأحتتؼ بؽتتؾ تؽريؿ،وأجتتدر بؽتتؾ احتتسام، فؼتتد ؿضتت

متـ أظتالم  ؾؼد أظطك أمتتف وأبـتوء وضـتف، ؾؽتون َظؾتاًم  ،ريسافراحؾ ذم افبحٌ وافتلفقػ وافتد

 افػؽر وافؼوكقن.

فؼستؿ و ذم ـؾقتي احلؼتقق ورئقًستو ؾنذا بف مدرًش  ،ـون افػوضؾ ؿد تؼؾد مـوصى ظدة
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هلقئي ادقشقظي افعربقي. ؾحؿؾ إموكي بصدق و ظومً ا ومديرً  ،هلوا وظؿقدً ؾقفو افؼوكقن افدويل 

 ـزيوء.ووؾوء وأدى افرشوفي بؼف و

 لػؼقد الغايلأهيا ا

ؿ أبـتوء أمتتف احلتؼ وافقاجتى، ؾِّتعك كصػ ؿترن يُ تأفسً ادعؾؿ افػوضؾ افذي أمض

صػقة افعومؾغ إلظالء ـؾؿتي أمتتفؿ وـؾؿتي احلتؼ وافعتدل  أفستً افعتومل و وأكجى ضالبً 

افالمتع افتتذي أبتتدع بتتام ـتتتى وؿتتدم فؾثؼوؾتي افعربقتتي ختتر ظطتتوء  أفستتً ادحتتومل افبتتورع 

 ؾح ادداؾع ذم شبقؾ افعدل وإكصوف ادظؾقمغ.وادؽو

ٓحتقائتؽ فـتو حتتك رصكتو متـ أبـوئتؽ و فـو مجقعتًو، وشتببً ا ـؾ هذا افعطوء ـون زادً 

ؿ ؾػتحً هلؿ ؿؾبؽ وصدرك افرحى وبقتؽ، بقً افرجؾ افؽريؿ. قهبؾتحقا فؽ ؿؾ ـافذي

يشورــو مهقمـو وتعؿؼً هذه افصداؿي وازدادت إُفػي حتك رصت فـو إخ افؽبر افذي 

مو حيزكـو. وأمو افققم ؾؼتد رصت إػ ربتؽ برمحتتف  ؽوآٓمـو وأموفـو، يرسك مو يرسكو وحيزك

 هذا حسـ طــو بربـو ظز وجؾ. ،افقاشعي وإـرامف فؾعؾامء افعومؾغ

 وؿبؾ أن أختؿ ـؾؿتل أتذـر ؿقل افشوظر:

 فتتق جتتوز فؾحتتّر افستتجقُد تعبتتداً 

 

 فؾؿعؾتتؿ شتتوجداً  متتثعفقجتتدت  

 
اخلتوم إفقؽ يو زوجي افػؼقد أؿدم ظزائل فؽ وٕبـوئف بوؿوت أزهور يعبؼ أرجيفتو  وذم

 رشوفي أبقفو، إفقؽ يو أم ظؿر أصدق افعزاء وأـرم افقؾوء. ؿُّ تِ وتُ 

 خقة وأصدؿوء. إو وكحـ فؽؿ ـام ــو فؾػؼقد دومً 

ؾؼقدكو افغويل وأشتوذي افػوضؾ: صحقح أكؽ ؽبً ظـ افعتغ، وفؽـتؽ ذم افؼؾتى 

 ح وافػؽر حورض.وافرو

 .تغؿد اهلل ؾؼقدكو بقاشع رمحتف وأشؽـف ؾسقح جـوتف، وإكو هلل وإكو إفقف راجعقن

 .وافسالم ظؾقؽؿ


