
 بسم هللا الرحمن الرحيم

والصالة والسالم على خير المرسلين محمدا وعلى اله الطيبين وصحبه المبجلين 

 الغر الميامين.

لتقي بكم في هذا الحفل أ أنيسعدني  وأحبتيوزمالئي  يتوأخوا إخوتيالسالم عليكم 

واترك عشرتكم الطيبة وتعاملكم الراقي الدال على  أترككم أنالتوديعي ويؤسفني 

 اإلنسانيةورقي ثقافتكم وفائض علمكم ومعرفتكم في المعامالت  أخالقكممدى سمو 

سيرتكم عند القاصي والداني بكل خير وبكل  أتناولكلي فخر عندما  وأنا واألخوية

وعملكم لهم مسيرتكم العلمية وكيف كانت انجازاتكم ونشاطاتكم  وأبين أمانة

 العامة للمكتبة المركزية . األمانةالدؤوب لمصلحة 

مضت كلمح البصر  وأوقات أيام وأجمل أحلىوقاتا كانت أو أيامافقد قضيت بينكم 

تشتعل  أنتدوم طويال فما تلبث  الجميلة واللحظات السعيدة ال األيام دأبوهكذا هو 

, وكما يقال دوام  ةخو  إمن  أكثرالن الذي بيني وبينكم  ئتنطفنقول  تتضائل وال تىح

الحال من المحال وهذه هي سنة الحياة ولن تجد لسنة هللا تبديال وال لقضاء هللا 

كل  مني ويأخذيعتريني  واألسفوالحزن  األسىتت بوادر الرحيل وارى أ ،تحويال

 . مأخذ

حيث قضيت  معكم  األصحابوخير  األصدقاءوخير الزمالء وخير  األخوةفكنتم خير 

 اللحظات واصفاها. وأجمل وأحالها األوقات أعذب

 ساترك شخصكم الكريم وال إنييعني  طلبي بترك هذا المنصب ال وأخواتي إخوتي

قطع   األحوالحال من  بأيوال يعني  ،معكمفي زيارتكم والتواصل العهد  آخريعني 

يعني رمي ذكرياتي معكم في غياهب الجب والنسيان  المحبة والوصال وال أوصال

وكما يقال من دخل  ،ولكم في الروح مكانة عالية خاصا   فلكم في مكتبة القلب رفا  

لمست  إنيواعتقد  ،فمحبتكم مستقرة وساكنة في قلبي ،الروح يوما سكن بها دوما

 ألعمارالتعاون  أواصرهذا الحب منكم ومن خالل تعاونكم الجاد معي في بناء 

العام وخدمة للباحثين وطلبة الدراسات صرحنا الكبير وبناء مكتبتنا خدمة للصالح 

 . واألوليةالعليا 

عكم عني ومحاوالتكم الحثيثة لصدي يفرحني هو التفاف الجمع الكبير منكم ودفاو

في ترك المنصب  إصراريوالعدول عن  إبقائيومحاولة  اإلعفاءعن تقديم طلب 

وسيلة خبيثة  أية أوالنقل  أووالتضحية بما تملكون وعدم خوفكم من العقوبات 

وملء قلبي  وأسرني أفرحني يستغلها شاغلي المناصب بمعاقبتكم هذا ما أنيمكن 

 وأسلوبيلكم وان تعاملي معكم كان في قمة النجاح  أخ إنيسرورا وجعلني اشعر 



القدر الكبير فصنع بيني وبينكم مودة ورحمة  اإلنسانيةفي العمل كان فيه من 

 أن وأرجولكم كل الخير  أتمنىكالمي هذا ختم ا أنوقبل انقطاع فيه  وتواصل ال

 األمين العام الجديدتستكملوا مسيرة عملكم دون تراجع في العمل والوقوف مع 

 أختكمالستكمال جميع المشاريع التي تصب في خدمة الباحثين والطلبة واعتبروها 

 فيكم الخير وكل الخير في العمل معا كفريق واحد . جىتأرفانا 

مقالي ال يسعني إال أن أشكركم من أعماق قلبي واطلب منكم السماح وفي آخر 

والمعذرة وإبراء ذمتي والعفو عن كل خطا أو زلل ارتكبته بحقكم , بكلمة أو فعل أو 

  أمثالكم. أخوةلي الحمد هلل رب العالمين الذي جعل ونظرة أو إيحاء .

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.


