بسم هللا الرمحن الرحيم

احلوزات العلمية واملدارس اإلسالمية َم ْعلم ابرز من معامل الرتاث التعليمي والرتبوي العريق املرتكز على
مبادئ فلسفة الرتبية اإلسالمية واحلوزوية ،والذي يتوخى منه ختريج ث لة من العلماء العاملني املتقني ،ومن املنظرين
العارفني آبالم اجملتمع وآماله ،والقادرين على حل معضالته؛ َمثَلهم يف ذلك َمثَل الطبيب احلاذق البصري ،ومن
أولئك الذين بلغوا ق َمم املعارف ،وانلوا ذروة اجلهاد ،فأخذوا أبيدي العباد حنو سبل اهلداية والنجاة.
تتحلى احلوزات العلمية يف مناهجها ومضامينها مبوروث عريق على الصعد التعليمية والبحثية واإلدارية

واملعيشية وعلى األخص يف امليادين األخالقية والرتبوية ،األمر الذي مييزها عن ابقي املراكز العلمية حول العامل .وإن
صيانة هذا املوروث والس َهر على محايته وحتصينه  -مع تضمني اإلفادة من التجارب احلديثة  -يعد من الواجبات

والضرورات اليت ال خيتلف عليها اثنان .إن من احلري بكم اليوم  -أيها الطلبة والباحثون يف العلوم اإلسالمية وأنتم
على أعتاب بداية فصل جديد من حياتكم  -أن ختطوا خبطوات كبرية على درب التعليم املقرون ابلتزكية ،معتمدين
فعم ابلعلم واجلهاد واالجتهاد املنبثق
على وعي عميق ابألسس واألصول العريقة للحوزات العلمية ،وعلى اتريخ م َ

من الفكر العقلي القرآن ،ومن السنة املطهرة للرسول األعظم وأهل بيته األطيبني (صلوات هللا تعاىل عليهم
أمجعني) ،وأن ترفعوا شعار «أول العلم معرفة اجلبار ،وآخر العلم تفويض األمر إليه» ،فتبلغوا مبصريكم ومصري
اآلخرين إىل السعادة والفالح على هدي التعاليم الوحيانية اليت جاء هبا القرآن الكرمي ،وتنجوا من اخليبة واخلسارة

األبدية ،وتصلوا يف مسري القرب اإلهلي إىل القمة والذروة.
وما من شك يف أن قطع هذا الطريق السامي واملتعايل أمر ممكن ومتاح؛ فمن الواجب  -إذن  -على مجيع

األساتذة والطلبة والباحثني يف احلوزات العلمية واملدارس واجلامعات اإلسالمية أن ميضوا على هذا الدرب القرآن،
وأن يوغلوا يف تبيينه وشرحه ،وأن ميهدوا كل األرضيات الالزمة لتحققه.

إنين إذ أقدم لكل الطلبة واألساتذة هتنئيت مبناسبة انطالق السنة الدراسية اجلديدة ،أود أن أنبه على نقاط:

أوالً :تقتضي املكانة العلمية والدور املعريف واملرجعية الفكرية اليت تتحلى هبا جامعة املصطفى أن يساهم
مجيع الطلبة والفضالء واحملصلني واألساتذة والباحثني واملختصني واملسؤولني يف هذا الصرح العلمي الكبري
بتخطيطهم وجهادههم يف النهو

مبستو اجلودة وإتقان العمل ،ويف التمهيد إلنتا فكر إسالمي نقي ،والرتويج

للخطاب املنبثق من املعارف اإلهلية مبا يتالءم مع العامل املعاصر ،وهو طريق يستوجب من سالكه  -عالو ًة على
حتصيل العلم واملعرفة  -أن يتسلح بسالح البصرية واملثابرة واجلهاد.
اثنياً :إننا إذ نستبشر ابهنيار حصون اإلرهاب والتكفري ،نؤكد على تقدمي حلول جذرية انجعة جلميع
االضطراابت واالنتكاسات اليت يعان منها العامل اإلسالمي من خالل صياغة النظرّيت واملفاهيم اإلسالمية األصيلة
األخاذة ،وعرضها أبساليب حمببة ،تستخدم فيها شّت وسائل اإلعالم وشبكة اإلنرتنت ،لنقدم بذلك أمنوذجاً للحوزة
العلمية املسؤولة والرشيدة والثورية.

اثلثاً :تعتز جامعة املصطفى بوضعها حجر األساس لنظام جديد ومنط حديث وأمنوذ عصري يف شبكة
أنظمتها؛ ال سيما يف جمال النظام التعليمي املرتكز على مبادئ احلوزة العلمية وابإلفادة من التجارب اجلديدة
املواكبة الحتياجات العصر املتنوعة واملتعددة ،وهي اآلن على وشك الفراغ من تكميل أطروحة حديثة لتطوير

اجلانب التعليمي ،متهيداً لتنفيذه قريباً ،األمر الذي يستدعي من مجيع األساتذة والطلبة واحملصلني مسامهتهم على
مستو النقد والتكميل والتنفيذ الدقيق.

رابعاً :يتوقع من مجيع الطلبة واألساتذة واملسؤولني والعاملني بذل قصار اجلهد يف ميدان القضاّي
األخالقية والرتبوية الرامية إىل رقي الروح ،وعلو الشخصية الفردية والعائلية واالجتماعية ،وأن جيعلوا من هذا

املوضوع حموراً لفعالياهتم ،وأال لألوا أي جهد أو اهتمام يف سبيل احلفاظ على جامعة املصطفى من مجيع األخطار.

خامساً :نؤكد على االهتمام بكافة الفصول والعناوين واآلفاق التخطيطية اخلماسية الثانية جلامعة املصطفى،

وكذلك االهتمام بتنفيذ رؤية النمو والرقي والتنمية اخلاصة هبذه اجلامعة ،ومن الضروري أن تكون السنة الدراسية
اجلديدة مفعمةً ابألمل واهلمة واستشراف املستقبل ،وأن تنتهي إىل منجزات مرسومة مسبقاً .وهنا يتوجب علينا أن
مند يد االستعانة واالستغاثة إىل املوىل عزوجل ،وأن نتوكل عليه ،موطنني أنفسنا لتحمل شّت الصعاب والنوائب؛

دون أن خناف أو نراتب من أي َع َقبة أو معضلة.

سادساً :يتحتم على مجيع املراكز واملؤسسات واملدارس واحلوزات العلمية الناشطة يف مجيع أحناء العامل أن

ختطو خبطوات أساسية وجديدة حنو الرقي واالستقالل والتنمية ،ويتوجب على اخلرجيني األفاضل أن يزيدوا من
نشاطهم وبراجمهم الفعالة بعزم وثبات.

إنين يف طليعة هذه السنة الدراسية للحوزات العلمية واملدارس واجلامعات التابعة جلامعة املصطفى العاملية،

إذ أهنئكم حبلول فصل تتفتح فيه براعم اإلميان والعلم والعمل والتزكية ،وأابركه جلميع الطلبة واألساتذة واملسؤولني
واملعنيني ،أبتهل إىل هللا عز وجل أن مين علينا ابلتوفيق والنجاح ،وأن يلهمنا نفاذ البصرية واإلملام ابلظروف احمليطة؛

إنه مسيع جميب.

وآخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملني
علي رضا األعرايف
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