
 بسم اهللا الرحمن الرحیم
  

اهللا وعلى آلھ وصحبھ أجمعین والصالة والسالم على سید األنبیاء والمرسلین محمد بن عبد 
  :وبعد

سماحة الشیخ عبد العظیم سلھب رئیس مجلس األمناء ، ورئیس مجلس األوقاف والشؤون 
  .والمقدسات اإلسالمیة المحترم

  .مدارس اإلیمان المحترمسماحة الشیخ جمیل حمامي المدیر التنفیذي ل
  .الحضور الكرام مع حفظ األلقاب

  .السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ    
لیس ھناك معنى للحیاة إذا لم یوجد بھا شيء " وكما یقال  الرسالة والرؤیاعنوان كلمتي سیكون 

ث ج الثالبكل فخر واعتزاز اسمحوا لي أن أقدم لكم الفو ،أعزائي الحضور" تناضل من أجلھ
  ". فوج العزة"عشر سمیناه 

  .یا فوج العزة مدارس اإلیمان بكم فخورة ومعتزة
  :ن اھام ویصادف تخریج ھذا الفوج حدثان

ھو اختیار القدس عاصمة للثقافة العربیة لھذا العام ، وشباب ھذا الفوج من خیرة  الحدث األول
ي مدارسھا ، صلوا في أقصاھا أبناء القدس عاشوا فیھا وأكلوا من زیتونھا وخیراتھا ، تعلموا ف

ن على أرضھا ، یوجوامعھا، وھم یعدونكم بأنھم سیكونوا مخلصین للقدس منتمین لھا ، صامد
  .وھم یشعرون بأن القدس أمانة في أعناقھم ، وعلمي بھم أنھم على قدر ھذه األمانة 

ا من  عاما على تأسیس مدارس اإلیمان خمسة وعشرون عام 25ھو مرور : والحدث الثاني 
  .العطاء والتفوق

والسؤال الذي یطرح نفسھ ، لماذا نجحت مدارس اإلیمان كل ھذا النجاح ؟ ولماذا اإلقبال الشدید 
  علیھا من أولیاء األمور؟

  :والجواب أن ھناك عدة عوامل أدت إلى ھذا النجاح
لرسالة والذین خططوا لبنائھ كان لھم رسالة ورؤیة أما اأن مجلس أمناء ھذا الصرح  :أولھا

شروع مالفكانت النیة بفتح روضة أطفال تبني جیال إیمانیا وتتحول تلقائیا إلى مدرسة وبدأ 
  .ن طفالیبحوالي سبع

روضة عن مجموعة مدارس تجاوز عدد طالبھا وطالباتھا األلفین وأما الرؤیة فقد أثمرت ھذه ال
 منھا ل المثال التحق، وكان خریجوھا من أفضل طالب المنطقة فدفعة العام الماضي على سبی

ل معھم وھم اكلیات الطب وأنا على اتصبحوالي عشرة من طالب الفرع العلمي من الذكور 
  .ھموكما ربینا نحن وذو متفوقون في جامعاتھم وعلى خلق كریم

فتح قسم اإلشراف التربوي : وقد تم ھذا العام انجاز العدید من األمور الضروریة للمدارس منھا 
. یضم مشرفین للعلوم واللغتین العربیة واإلنجلیزیة وسیتم تطویره بإذن اهللا في األعوام القادمة

وتم تطویر العدید من المرافق في ھذا العام وسیستمر التطویر في األعوام القادمة أي أن رسالة 
بعتھم الیومیة جعلھ اهللا في میزان مجلس اإلیمان ورؤیتھم تحققت بفضل اهللا وبمثابرتھم ومتا

  .حسناتھم
في نجاح مدارس اإلیمان فھو الھیئتان التدریسیة واإلداریة، الذین كانت لھم  أما العامل الثاني

  .رسالة واضحة من البدایة أال وھي خلق جیل یحمل رایة العلم واألخالق الحسنة
العدید من المدرسین والمدرسات  ن لحمل المسؤولیة وھناكون ومدربوفجمیعھم بحمد اهللا مؤھل

وقد تم إرسال حصلوا على شھادة الماجستیر أثناء الخدمة ، وبعضھم التحق ببرنامج الدكتوراة ، 
إلى بریطانیا في بدایة العام الدراسي لإللتحاق مجموعة من معلمي ومعلمات اللغة اإلنجلیزیة 

ئج إیجابیة على تدریس اللغة بدورات في اللغة اإلنجلیزیة ، وقد أعطت ھذه الدورات نتا
  .اإلنجلیزیة



في نجاح المدارس ھو الدعم المتواصل لإلدارة والمعلمین من  أولیاء األمور  :والعامل الثالث
في ھذا العام تھم الطالب والمعلمین فبارك ممثال بمجلس أولیاء األمور والذي تابع أمورا عدة 

  .اهللا فیھم ونطلب منھم المزید من الدعم
ھو الطلبة األعزاء والذین فھموا وأدركوا رسالة ھذه المدرسة وتجاوبوا معھا  :ل الرابع والعام

ع الرجال صنھم أننا ال نرید إال مصلحتھم وأننا أصحاب رسالة ومن حقنا أن نوفقد أدركوا وذو
  .المتعلمین والمثقفین األتقیاء الورعین

أدعو كل واحد منكم أن یكون صاحب أیھا األبناء الكرام من على ھذا المنبر أعزائي الطلبة
  .ورؤیا یحلم بتحقیقھا رسالة یتبناھا 

  .حددوا أھدافكم في ھذه الحیاة واستعینوا باهللا على تحقیقھا واتقوا اهللا لعلكم تفلحون
  یا طالب العلم ال تبغي بھ بدال                     فقد ظفرت ورب اللوح والقلم

  في القول والفعل واآلداب فالتزم            وقدس العلم واعرف قدر حرمتھ     
  

 والسالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ


