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 بسم اهللا الرحمن الرحیم 

  
ى    الم عل الة والس المین والص د هللا رب الع ر  الحم ریة الخی م البش ة  المعل وث رحم مبع

د اهللا،     ، إمام ركبنا وحادي مسیرتنا سیدنا وقدوتنا ورائدللعالمین ن عب د ب ة محم نا إلى الجن
  إلى یوم الدین وبعد، وعلى آلھ وصحبھ ومن تبعھم بإحسان

  
س أ  اء مجل واني أعض ان إخ دارس اإلیم اء م دیرة  ،من لیات م ة  الفض ان الثانوی ة اإلیم مدرس

  العزة، فلذات أكبادنا خریجات فوج ،والتدریسیة وأعضاء الھیئة اإلداریةللبنات 
  :أیھا الحفل الكریموآباءھن، جات ھذا العام الكرام أمھات خری

  
  السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ

نھض الشعوب  ال أجل من العلم، بلیس ھناك أشرف و اس من    ، ھ ترتقي األمم وت ویخرج الن
اهللا نور السماوات واألرض مثل نوره كمشكاة فیھا مصباح المصباح  " الظلمات إلى النور 

ة ف  ي زجاجة الزجاجة كأنھا كوكب درٌي یوقد من شجرة مباركة زیتونة ال شرقیة وال غربی
ویضرب   هللا لنوره من یشاءیكاد زیتھا یضيء ولو لم تمسسھ نار، نور على نور ، یھدي ا

  ".اهللا األمثال للناس واهللا بكل شيًء علیم
  

رد یُ  نم  :غریبًا أن یحض النبي على العلم الحسن وطلبھ قائًال لیس نعم أیھا الحضور الكرام
ذا         والمرأة  ،اهللا بھ خیرًا یفقھھ في الدین ة ووجدانھا، فھ ذه األم ة ھ ي ثقاف ر ف ا األوف لھا حظھ

ر   ث عش وج الثال االف ن طالب ز   م ذي نعت رح ال ذا الص ات، ھ ة للبن ان الثانوی ة اإلیم ت مدرس
ًا إ   ،ونفخر بھ اس جمیع لمة   لنقول للن رأة المس ھ   ن الم ا، فھي     أٌم تصنع ُأم ا ومكانتھ ا دورھ لھ

  .مربیة األجیال وصانعة الرجال
ھ      ،األنصار نعم النساء نساء   " :ألم تقل عائشة رضي اهللا عنھا ن التفق اء م نعھن الحی م یم  ل

تن ال    ،  نعم أ"الدین في اد أن ذات األكب ات فل دن مج    یتھا الكریم واتي سوف تع د،   ل ة التلی د األم
ي مدرستكن     وه ف قدوتكن خدیجة وعائشة وفاطمة والخنساء ، علم وحیاء ودین، ھذا ما نھلتم

  .علمو عزة دون خلق ودین ثمة ، ولیس فوج العزةلیكون شعار فوجنا لھذا العام 
  
  

وم          أنتن نبتة أصلھا  إذن اهللا عز وجل، والی ؤتي اُألكل كل حین ب ثابت وفرعھا في السماء ت
  .یوم الحصاد والفرحة والسرور

  
ا     مدیرة مدرسة اإلیمان الثانویة للبنات يأخوات امالت فیھ ا والع ان  ومعلماتھ وال واجبكن  ، ك

ل    العلم وأمانتھ لتغییر نظرة العالمزال حمل رسالة ی ي ك نحو المرأة، المرأة التي استھدفت ف
ا اهللا    من أجل طمس صورتھا تیالعولمة المقمحاوالت المسخ في زمن  ي أرادھ المشرقة الت

واتي     ، لھا أخذتن على عاتقكن حمل الرایة واألمانة، لتخریج أفواج من النساء الصالحات الل
  .الوافر والثواب العظیم یدركن عظم األمانة وضخامة المسؤولیة، فلكن من اهللا الجزاء
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ر من فرحة النجاح          رسالتي إ اك أجمل وال أكب یس ھن م ل ات، نع لى أولیاء األمور آباء وأمھ
ار   فھذا ج ن الثم وم تقطف وة   ھد سنوات وجھد لیاٍل الی ة حل ق اهللا عز       ،یانع وال توفی ت ل ا كان م

ذین تع   ةوالتدریسی اإلداریة وجل ، ثم جھد المخلصین من أعضاء الھیئات  م من   ال اونتم معھ
ل  أجل فلذات أكبادكن لنقف ھذا الیوم موقف العزة واإلباء، ولكنن ي أرید أن أھمس في ُأذن ك

ل       ، إذا أدركتماآلباءأیھا أیتھا األمھات  منكم وى الظالم للنی ا ق ي أرادتھ عظم المخططات الت
ذا   أن یعلى مدرسة التدركون تمامًا سبب حرص إدارة فسومنزلتھا، من مكانة المرأة  كون ھ

اء ال     النبت یانعًا ومحصنًا لیصمد أمام نائبات الزمان والریاح العاتیة س األمن ي مجل ا ف ، وإنن
  .للحفاظ على الھویة الحقیقیة لھذه األمة المستھدفة ینھانألو جھدًا في دعم ھذه المسیرة وتمك

ًال   ونوا بحق كرن أن في عنقكن أمانة فكالیوم تنتقلن من عالم إلى عالم أرحب، تذ...ُبنیاتي أھ
دًا بُ  ًالھا ونحن على ثقة أنكن كذلك، جددن مجد  ة       تلی ذه األم اء ھ د المخلصین من أبن ي بجھ  ن

هللا عز وجل    أملك لُكنَّ إال الدعاء الخالصعلیھ وال  ّنعلى العھد الذي تربیت وبناتھا، حافظَن
  .أن یحفظكن ویرعاكن

بارك ألولیاء دریسیة واإلداریة، أوفي الختام أبارك إلدارة المدرسة وأعضاء الھیئة الت
  .على ھذا النجاح األمور أمھات وآباء

ما بذلتموه من جھد على خواني في مجلس األمناء والھیئة اإلداریة في مدارسنا كما أشكر إ
صادق، أدعو اهللا أن یجعل ھذا في میزان حسناتكم ، واهللا یرعاكم ویحفظ مدرستنا وأقصانا 

ربنا ھب لنا من أزواجنا وذریاتنا قرة أعین " العز والكرامة،  لنرفع جمیعًا رایةودیارنا 
  "واجعلنا للمتقین إماما

  
  .والسالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ

  


