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وقال ”كل على خيْر ،هؤَلء ي ْقرءون ا ْلق ْرآن ،وي ْدعون
الل ،فإ ْن شاء أعْطاهمْ ،وإ ْن شاء منعهمْ ،وهؤَلء
يتعلمون ويعلمون ،وإنما بعثْت معلما“ فجلس معه ْم .1
أيها ا ْلمسْ لمون ْالفاضل!
كانت ا ْلمساجد وا ْلجوامع لهم ْالماكن
ا ْلمسْ ت ْخدمة للْعبادة وتعلم ا ْلع ْلم وا ْلح ْكمة م ْنذ ع ْصر

ا ْل ْعمار التي فني ْت في خ ْدمة ا ْلجوامع والدين
جمْ عة مباركة إ ْخواني ْالعزاء!
أيها ا ْلمسْ لمون ْالفاضل!
أول ش ْيء قام به نبينا ا ْلحبيب صلى الل عل ْيه وسلم
الذي أ ْرسل ر ْحمة ل ْلعالمين ب ْعد ه ْجرته إلى ا ْلمدينة هو
بناء مسْ جد .وبنى بجانب هذا ا ْلمسْ جد الذي ي ْعرف
في ي ْومنا ا ْلحالي باسْ م ا ْلمسْ جد النبوي مكانا للظل منْ
أ ْجل ا ْلفقراء من الصحابة ك ْي يسْ تفيدوا م ْنه .كان
الصحابة ي ْقضون م ْعظم أ ْوقاته ْم في هذا ا ْلمكان الذي
ي ْعرف باسْ م الصفة مع رسول الل صلى الل عل ْيه وسلم
ويتعلمون ْالسْ لم م ْنه .خرج رسول الل صلى الل عليْه
وسلم ذات يوْم منْ بعْض حجره ،فدخل ا ْلمسْ جد ،فإذا
هو بحلْقتيْن ،إحْداهما ي ْقرءون ا ْلق ْرآن ،وي ْدعون الل،
و ْالخْرى يتعلمون ويعلمون .فشاهدهم النبي ا ْلكريم
صلى الل عل ْيه وسلم بعيون مليئة با ْلحب والر ْحمة

السعادة ولغاية ي ْومنا ا ْلحاليْ .الماكن ا ْلمفضلة عنْد الل
تعالى هي ا ْلجوامع  2التي ن ْذكر فيها اسْ مه تعالى وهي
ْالماكن ا ْلمقدسة التي نتضرع فيها لل تعالى ون ْدعوه
س ْبحانه تعالى .ا ْلجوامع تجمع وتوحد قلوب ا ْلم ْؤمنين
وتساند و ْحدتنا وتمثل إيماننا واسْ ت ْقللنا دون النظر
إلى اللغة والل ْون و ْالصْ ل وا ْلم ْنصب .ا ْلمآذن هي ر ْمز
الت ْوحيد و ْالذان هو أساس الشهادة وا ْلك ْرسي وا ْلم ْنبر
هو ص ْوت ا ْلحقيقة والصفوف هي ضمان ْال ْطم ْئنان
و ْالمان.
أعزائي ا ْلم ْؤمنين!
كان أ ْجدادنا في ا ْلماضي يسمون منْ ي ْعمل في
مجال ْالمامة وا ْلخطابة وكل منْ ي ْعمل في مجال خ ْدمة
ا ْلجوامع وا ْلم ْنبر وا ْلمحراب وا ْلك ْرسي والدين ا ْلمبين
باسْ م "خدمة ا ْلخ ْيرات" أ ْي منْ ي ْخدم ا ْلخ ْير.

خدمة ا ْلخ ْيرات ه ْم منْ أ ْفن ْوا أ ْعماره ْم في خ ْدمة

أيها ا ْلم ْؤمنون ا ْلم ْحترمون!

الدين .ه ْم منْ قدموا خدماته ْم دون أي مقابل لرضاء

ن ْحتفل في ا ْلف ْترة ا ْلواقعة من ا ْليوْم ا ْلواحد إلى

الل تعالى فق ْ
ط .الذي يوجه ا ْلحياة ا ْلم ْعنوية في ا ْلمدينة

ا ْليوْم السابع فيي ش ْهر تشْ رين ْالول /نوفمْ ب ْر منْ كل عام

هو ا ْلم ْفتي ,والذي ي ْدعو الناس ل ْلفلح والنجاة هو

بأسْ بوع ا ْلجوامع وموظفي الدين .سي كون م ْوضوع

ا ْلمؤذن ,والذي يتجه ن ْحو ا ْلم ْحراب إماما بالناس هو
ْ
ا ْلمام ,والذي يعلم الناس الطريق الصحيح للسْ لم هو

ا ْحتفاَلت هذا ا ْلعام "ا ْل ْعمار التي فني ْت في خدمة
ا ْلجوامع والدين" ح ْيث طيلة هذا ْالسْ بوع سيتركز على

ا ْلواعظ.

مكانة ا ْلجوامع في حضارتنا وعلى أهميتها وسيتم ذ ْكر

والذي ي ْلقي ا ْلق ْرآن وق ْدوة حيات نبينا صلى الل
عل ْيه وسلم على أ ْطفالنا هو معلم ا ْلق ْرآن الذي مدحه
رسولنا صلى الل عل ْيه وسلم بق ْوله " خيْرك ْم منْ تعلم
الق ْرآن وعلمه "  3والذين يسْ عوْن لنيْل بشارة الل تعالى

أسْ وة من الش ْخصيات التي خدمت الدين .وسي ْذكر
أ ْيضا الد ْعم الذي قدمه ش ْعبنا ا ْلعزيز في سبيل إ ْحياء
ا ْلمساجد وا ْلجومع و دار ا ْلق ْرآن ومعاهد ت ْحفيظ
ا ْلق ْرآن.

في كتابه ا ْلكريم " ومنْ احْسن قوَْل ممنْ دعَٓا ِالى ه
الل

أعزائي ا ْلم ْؤمنين!

وعمل صالحا وقال ِانني من ا ْلمسْ لمين" 4ه ْم أئمتنا

أسْ تغل هذه ا ْلف ْرصة للترحم على منْ توفي ممنْ

ومعلمونا
إنه ْم في جميع مراحل حياتنا بجانبنا .لنه ْم منْ
أذنوا في آذاننا بشارة ْالذان و ْالقامة عنْدما ول ْدنا .وكانوا
دليلنا في طفولتنا وشبابنا .وع ْند سفرنا لنؤدي ديون

قاموا بد ْعم ا ْلجوامع وا ْلمساجد من ا ْلماضي ولغاية
ي ْومنا ا ْلحالي وأتمنى الصحة وا ْلعافية لمنْ هو على ق ْيد
ا ْلحياة .جعلنا الل منْ خدمة ا ْلخ ْيرات وممنْ يقدم
ا ْلخدمات الخيرة ل ْلبشرية!

ا ْلوطن وع ْند تأْسيس منازلنا وفي ر ْحلتنا ْالخيرة إلى
ا ْلحياة ْالبدية كانوا بجانبنا دائما بدعائهمْ.
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