
 معبرة قصيرة معلمتي الى رساله

من بالسعي وراءهم ة طالبهن، حيث يقالمعلمات هن الداعم األول في حيا

قادرين على العمل في كل علم، ليكونوا الوخالق األذوي  من حتى يصبحوا

رة لي زمرة من الرسائل التي بها تشعر المعلمة أنها ُمقد  الظروف، وفيما ي

 طالب مكانة كبيرة.ولها في قلوب ال

  إلى معلمتي الغالية، اشكرِك من أعماق قلبي على جهودك معنا، فكم

أحمد هللا على أنه جعلِك معلمتنا حتى تكون الصعاب على أياديِك 

 سهلة بسهولة جريان المياه.

  لِك عن مدى حبي وامتناني وفخري بأِن وددت كثيًرا أن أُعبر

سأخبر معلمتي، حًقا ستظلين محفورة في ذاكرة عقلي وقلبي، و

 تعلمت على يد أعظم معلمة. الجميع دوًما أنني في يوم  

  معلمتنا الحبيبة التي كان تعليمها لنا من باب الحِب قبل العمل، لقد

ل إليِك ولو قد ًرا قلياًل عما وصل إلينا إحساسِك، كما نتمنى أن نوص 

 ُنكنه لِك في قلوبنا.

  من علمني حرًفا ُصنت له عهًدا، وألبد الدهر سيظل َجميلِك هالة

تحيط بنا، وطمأنينة تسكن قلوبنا، وعلًما ُينتفع به كتبه هللا في ميزانك 

 يا معلمتنا الفاضلة.

  إلى المعلمة التي طالما غمرتنا بالحب والعطاء والعلم، ُنقدم لِك

بذلتيه من جهود  معنا، واعتذاًرا عن أي فعل قد بَدر من  شكًرا عما

 دمتي معنا يا حبيبتنا.أحد  منا ولم ُيرضيِك، 
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  ومكافئتِك  ما تقدميه من أجلناربما نكون صغاًرا حتى نستطيع تقدير

، أو أن َنعي المعنى الحقيقي وراء كلماتك الُمحفزة التي نحتاج عليه

فهمها، لكن قلوبنا أبًدا لن تخطئ وال تحتاج وقًتا حتى دهوًرا حتى ن

 تتأكد من كونِك أقرب المعلمات إليها.

 لم تخلق الحواجز ولم ترفع  كثيًرا أنها لها معلمتنا الغالية التي نمتن

كانت دوًما منا قريبة، فقدمت لنا أسوار الخوف بيننا وبينها، بل 



قدًرا كبيًرا من م ربما يتطاير يوًما من عقولنا، لكن الكثير من العل

 الحب سيظل أثره في القلب عظيم.

  جميلة هي أرزاق هللا التي ُتعد صورة من لُطفه التي تجعل القلوب

 طمئن وتسكن، هكذا أنِت معلمتي.ت

 تزرع في قلوبنا الثقة تى نا التي بذلت كل ما في وسعها حإلى معلمت

والعزيمة واإلرادة، لن ننَس أبًدا تلك الكلمات الُممتزجة بابتسامة 

حانية تخبرنا أننا سنصير يوًما مثلما نريد، تأكدي أنه في ذلك اليوم 

 حتًما ستكون دافعنا حتى نصل.بتسامة التي لن نتذكر سوى تلك اال

 عاء قصير لمعلمتيد

أفضل من دعوات تغمرها  معبرة قصيرة معلمتي الى رسالهال توجد 

بأن هناك من سيتذكرها بأكثر ما يحتاجه المرء في تلك الدنيا، بالسعادة 

 وفيما يلي أمثلة على بعض الدعوات للمعلمة:

  مثلما كنِت لنا خيًرا، وأن اسأل هللا لِك معلمتي أن يرزقِك بكل الخير

يجعل السهل رفيًقا لِك في حياتِك كما سه لتي علينا الصعاب، وأن 

 يجعلنا صحبة  في جنته كما رزقنا برؤياِك في الدنيا.

  اسألك أن تجعل معلمتي من الصالحين الذين ترضى عنهم  إنياللهم

في الدنيا واآلخرة، وأن تستخدمها في الخير وال تستبدلها، وأن 

 رزقها خير الجزاء عن كل نقطة علم  تعلمناها عن طريقها.ت

 


