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 بسم اهللا الرحمن الرحيم
طفى احلمد هللا رب العاملني، بارئ اخلالئق أمجعني، باعث األنبياء واملرسلني، مث الصالة والسالم على سيدنا وحبيب قلوبنا أيب القاسم املص

ية على أعدائهم إىل يوم الدين، حممد وعلى أهل بيته الطيبني الطاهرين األبرار املنتجبني، سيما خليفة اهللا يف األرضني، واللعنة الدائمة األبد
  وال حول والقوه إال باهللا العلي العظيم.

  )َوِإنَّ َهِذِه أُمَُّتُكْم أُمًَّة َواِحَدةً (
)٢(  

  دور األعمال الصالحة في بناء األمة الواحدة
 )(الشورى واالحسان والشعائر والزواج، مثاالً 

ــًة َواِحــَدًة َوأَنَــا رَبُُّكــْم  *يَِّبــاِت َواْعَمُلــوا َصــاِلًحا ِإنِّــي ِبَمــا تـَْعَمُلــوَن َعِلــيٌم يَــا أَيـَُّهــا الرُُّســُل ُكُلــوا ِمــَن الطَّ (: يقــول تعــاىل ــُتُكْم أُمَّ َوِإنَّ َهــِذِه أُمَّ
نَـُهْم زُبـًُرا ُكلُّ ِحْزٍب ِبَما َلَدْيِهْم َفرُِحونَ  *فَاتـَُّقوِن    )١()فـَتَـَقطَُّعوا َأْمَرُهْم بـَيـْ

َهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوُأولَِئَك ُهُم اْلُمفْ  َوْلَتُكنْ (: ويقول تعاىل   )٢()ِلُحونَ ِمْنُكْم أُمٌَّة َيْدُعوَن ِإَلى اْلَخْيِر َويَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َويـَنـْ
  (األمة) و(األمة في األمة) والفرق بينهماالعالقة بين 

هنـاك  القـرآين توجـدحسـب املصـطلح و فانـه ، )مـة فـي األمـةاأل(وعـن  )األمـة الواحـدة(يدور يف هذه السلسلة من املباحث عن  الحديث
  : أمتان
وهــي األمــة الــيت تتحــدث ، العامــة الشــاملة اجلامعــة الــيت تضــم خمتلــف الشــرائح والتيــارات والتجمعــات والقبائــل والشــعوب )األمــة الواحــدة( 

  .)نَا رَبُُّكْم فَاتـَُّقونِ َوِإنَّ َهِذِه أُمَُّتُكْم أُمًَّة َواِحَدًة َوأَ ( األوىل عنها اآلية الشريفة
ـا األمـةفـي  األمـةنعـرب عنهـا بـــ( وهـي الـيت أضـيق نطاقـا واخـص مـن حيـث املهـام واملسـؤولياتوهـي أمـة  و(األمة في األمة) ) الـيت تصـرح 

الواسـعة املرتاميـة  األمـةمـن املسـلمني الـذين يشـكلون تلـك  :أي )لْـَتُكْن ِمـْنُكْم أُمَّـةٌ (فــ )...َولْـَتُكْن ِمـْنُكْم أُمَّـٌة يَـْدُعوَن ِإلَـى اْلَخْيـرِ (: الثانيـة اآلية
األساسـية والـيت عملهـا ومسـؤوليتها  األمـة المتخصصـةفهـي األطراف جيب ان تنفرد أمة باالضطالع باألدوار الثالثة املذكورة يف اآلية الشـريفة 

 . رواألمر باملعروف والنهي عن املنك وسبيل اهللا هو اخلري، ،اخلريهي الدعوة اىل 
فهــذه املســؤوليات الثالثــة هــي مســؤوليات  )٣(" ُكلُُّكــْم رَاٍع وَُكلُُّكــْم َمْســُئوٌل َعــْن َرِعيَِّتــه": ورد يف احلــديث النبــويقــد يقــال: انــه قــد  ولكــن
  مجاعية؟

فـال يتـوهم ، املنكـر ىل اخلـري واالمـر بـاملعروف والنهـي عـنإاو شـبه متفـرغني للـدعوة  متفـرغني أنـاسينفي احلاجـة اىل ان ذلك ال  والجواب:
هنـاك مسـؤولية عامـة وهنـاك ؛ إذ ان احدمها يكمل االخـران بل ، كال،  خرينيتوهم ان ذلك يلغي مسؤولية اآل الو  ان هذا خمصص لذلك العام

  .وهم األمة يف األمة واليت تعد احلوزات العلمية املباركة التجسيد الواضح واألظهر هلامسؤولية خاصة للمتخصصني واملتفرغني 
  عوامل وحدة األمة اإلسالمية أو فرقتها

  ) ضمن عدة بصائر: يف االمة مةاأل(و )سيكون احلديث حول حمورين ( األمة الواحدةو 
  كل لقمة الحرام أ: سباب الخالف والعداءأهم أمن : األولىالبصيرة 
ــًة َواِحــَدًة َوأَنَــا رَبُُّكــْم  * ا ِإنِّــي ِبَمــا تـَْعَمُلــوَن َعِلــيمٌ يَــا أَيـَُّهــا الرُُّســُل ُكُلــوا ِمــَن الطَّيَِّبــاِت َواْعَمُلــوا َصــاِلحً (: يقــول تعــاىل ــُتُكْم أُمَّ َوِإنَّ َهــِذِه أُمَّ

                                                            

  .٥٣ـ  ٥١املؤمنون:  )١(
 .١٠٤ال عمران:  )٢(
  .١٢٩ص ١عوايل اللئايل العزيزية: ج )٣(
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    )فَاتـَُّقونِ 
  ؟ إنا ربكم فاتقون)، أمتكم امة واحدةان هذه ، صاحلا أعملوا، كلوا من الطيباتربع (هو الرتابط بني هذه املفردات األيتساءل: ما قد 

فـان  ان األكـل مـن احلـرام يـرتك اثـره الوضـعيسـبق الرتابط بني االكل من الطيبـات واالمـة الواحـدة و وجه كالم حول من ال مضى شطروقد 
املفاســد  وكثــري مــنبســاط التهمــة والغيبــة والنميمــة  مــدّ والتنــاحر والتشــاجر والفرقــة ومتكــن الشــيطان مــن االنســان يف  النزاعــاتمــن اهــم اســباب 

  !!أكل احلرامهو  احلروب العدوانية،حىت الفنت العامة و  واملوبقات
عديدة ومقاالت كثرية وتؤلف حوله الكتب املتنوعة وتقام حوله املـؤمترات والنـدوات وتلقـى حولـه يستحق ان تفرد له دراسات وهذا هو ما 

 يف هــذا احلقــل ورغــم ان وجــود الروايــات الكثــرية رغــم، ال ضــمنا واقتضــاباإحبســب االســتقراء النــاقص مل جنــد مــن كتــب يف ذلــك و  ،احملاضــرات
ذا الصدد نا يف االخالقئلعلما   . )١(إشارات هامة 
مسرية االمـة الواحـدة بالغ التأثري يف مر أنه أل؛ خماطر أكل احلرامالطيبات و آثار أكل  حولات ققيبغي ان تكتب ألوف الدراسات والتحفين

  . تهنفسه وأسرته وعائلاملباشر على الشخص  إضافة إىل ما له من التأثري
  العمل الصالح  :البصيرة الثانية: من أهم عوامل تماسك األمة الواحدة

  . من الطيبات األكل مدخليةاكثر من  املدخلية الكربىوله ، االمة الواحدة مباشرة يف توثيق عرى ودعائمالعمل الصاحل) يصب ان (
  : والطرق املفردات عدداً من أهمكر لذلك نذ لو  ،مقومات األمة الواحدةأهم من يعد فان العمل الصاحل  وبكلمة جامعة:

  الشعائر الدينية) ١
  .بل كافة الشعائر الدينية بشكل عام احلسينيةالشعائر  كافةبل   :زيارة االربعيناألول: الشعائر الدينية ك الطريق

  من فلسفة الشعائر الدينية والحسينية
ــا روافــد تصــب يفاحلســينية  الدينيــة ومنهــا فلســفة الشــعائر فــان ويتجلــى ذلــك اكثــر يف زيــارات ، مــزقت متاســك عــرى االمــة الــيت تكــاد ان تا

مــن خمتلــف االعــراق واالجنــاس واملســتويات واخللفيــات والتوجهــات  والســائرين جتــدهم أطيافــاً متنوعــة فيهــا فــان الزائــرين ســنويا. ربعــني املليونيــةاأل
إذ جتــدهم مجيعــاً  هلــا يف كــل شــعوب العــامل نظــريأخويــة ال  يستشــعر روحــاً ع اجلميــواحلــوزات واجلامعــات، كمــا جتــد  احملافظــاتالــدول و والعشــائر و 

بلــغ عشــرة بــل مخســة عشــر بــل عشــرين يومــاً، يتعــاملون مــع بعضــهم الــبعض بكــل حمبــة واحــرتام ومعــزة وإجــالل وإكبــار ســواء يف تطــوال أيــام قــد 
ى  )٢()ِإنََّما اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوةٌ  (اقب يشهد جتسيداً لقوله تعاىل: فق املطر، بل ان املر دالطريق أم يف اخليم وسواء حتت حرارة الشمس أم حتت  بأ

 .الصور وأجالها
  .أو غريه بذلك بنحو التواترمسع  ومن مل يشاهد فقد ،اجلميع ذلكولقد شاهد 

  زيارة الشعبانية وغيرهاضرورة التعبئة العامة لل
وكـذلك زيـارة . ربعينيةبقوة الزيارة األ (عليه السالم)يب عبد اهللا احلسني ة الشعبانية ألان تكون الزيار  أيضاً  نشجعومن هذا املنطلق علينا ان 

ـا (عليـه السـالم)مـام احلسـني افضـل زيـارات اإل ان تكـونان بعض العلماء احتمـل بل  ،من احملرم عاشوراء)(يوم العاشر  اقـوى مـن حيـث  لكو
  .ا استظهره الدربندي (رمحه اهللا)حسب م، من زيارة عرفة يف الروايات اخلصائص املذكورة

وحىت سـائر الزيـارات كزيـارة ليلـة اجلمعـة كـل أسـبوع مـثًال فـان املـوالني ألهـل البيـت علـيهم السـالم هـم مبئـات املاليـني بـل ان كـل مسـلم  بل
كثـري أو األكثـر ال تتيسـر لـه ولعـل ال ،حسـب اخـتالف االحصـاءات نفهو مـوال هلـم بالضـرورة فيبلـغ عـددهم املليـار وسـتمائة مليـون إىل املليـاري

                                                            

جــامع أحاديــث الشــيعة راجــع جــامع الســعادات للمــوىل النراقــي، والفضــيلة اإلســالمية للســيد حممــد الشــريازي وكتــاب األطعمــة واألشــربة مــن الفقــه ومــن جمــاميع احلــديث ك )١(
 والوسائل وأيضاً حبار األنوار.

 .١٠احلجرات:  )٢(
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  . الزيارة األربعينية فلو وزعت على مدار العام أمكن لألكثر الزيارة وأمكن لكربالء استيعاب مئات املاليني من الناس أيضاً طوال العام
ـــاءفلـــم ال  ـــد كـــل الطاقـــات إلحي ـــادرة ذات اخلصـــائص املتميـــزةالعظيمـــة هـــذه الزيـــارات  جنّن اإلميـــان  كـــل معـــاينوالـــيت تتجســـد فيهـــا   بـــل والن

ا املختلفة ومنها إاالخوة والتعاون واالخالص واإليثار و  بـل  وشـريف ووضـيع؟ لفقراء واملسـاكني بـل لكـل غـين وفقـريلكافة اطعام الطعام بتجليا
 مافاخلــد، لــه الفضــل عليــه وانــه يشــعر ان اآلخــذ منــه، تــرى ان املعطــي واملنفــق يعطــي وهــو يــرى نفســه مقصــراانــك  –ولــيس بغريــب  –الغريــب 

بــل للزائـرين املــارين علـيهم  املنّــه هـي خيـدمون الزائـرين وهــم يـرون ان وخمتلـف األوقــات الزيــارات خمتلـف يف وعمـوم مـن يقــدم أيـة خدمــة ألي زائـر
م حــىت عمــاق انفســهمأيشــعرون بــذلك مــن  ــم وتفضــل  -وهــو كــذلك بــل أعظــم  – كــرمييتصــورون ان الزائــر هــو يف احلقيقــة ملــك   لكــأ مــر 

  !! ، بال كلل وال مللتازةومساكن طيبة وخدمة ممشيئا مما اعدوه من نعم هللا تعاىل من موائد وفرش  او تناول هم مبرورهعلي
الشـعائر فـان  )١()َوَمـْن يـَُعظـِّْم َشـَعاِئَر اللَّـهِ (بــالشـريفة صـرحت اآليـة ولـذا  ومتاسـكها؛ األمـة وحـدة الرباط الذي حيـافظ علـىالشعائر هي ان 

تـدفع باجتـاه األكثـر قـدرة علـى ان يلمـس فهـي أم مما يسمع أم مما يبصر  مما سواء أكانتعام داليل فهي مظهر بشكل ظاهر تعاىل تشعر باهللا 
   .حتت راية القرآن والعرتة الطاهرةالوحدة األمة 

  ترشيد األداء في الشعائر
ت وهي من الشعائر املهمة هللا وكـذا املسـاجد واملـدارس الدينيـة مثال احلسينيا فأكثر، أكثر يف االداء ان هذه الشعائر حتتاج إىل ترشيد يبقى

وتقويـة وتكـريس وشـائج احملبـة وحـدة االمـة عـامًال يف تصـبح بشـكل افضـل واقـوى  فان من املمكن تطـوير أداء القـائمني عليهـا حبيـثاو الرتبوية 
ِإنََّمــا َولِــيُُّكْم اللَّــُه َوَرُســولُُه َوالَّــِذيَن آَمنُــوا الَّــِذيَن يُِقيُمــوَن (و )٢()ُذوهُ َوَمــا آتَــاُكْم الرَُّســوُل َفُخــ (وأواصــر املــودة بــني خمتلــف شــرائحها حتــت رآيــة 

َرِتي َأْهَل بـَيْ ": وحديث الثقلني )٣()الصَّالَة َويـُْؤُتوَن الزََّكاَة َوُهْم رَاِكُعونَ    )٤(" ِتيِإنِّي تَاِرٌك ِفيُكُم الثـََّقَلْيِن ِكَتاَب اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ َوِعتـْ
  من طرق ترشيد االداء: الخمس الثاني!

يف العديـد مـن الـدول الـبعض مـن  رأيتـه أنـا شخصـياً  مـاطـرق ترشـيد أداء القـائمني علـى الشـعائر الدينيـة بـل واملـؤمنني بشـكل عـام هـو  ومن
إىل مــن ارباحــه الســنوية  - انــا يزيــدواحي -يقــارب النصــف  ىل مــاإيــدفع انــه زكاتــه أو خــراج مخســه إالوجهــاء والــبعض مــن التجــار اخلــريين بعــد 

 صــلوات اهللا ملختلـف الــربامج احلسـينيةاخلمـس الثـاين اســتحبابا  املواكـب احلسـينية واملســاجد والـربامج الدينيــة! كمـا وجـدنا بعضــهم يلتـزم بإعطــاء
  . عليه وسالمه

 يبـذل األمـوال ملختلـف) كويت واحلجاز وغريهاوالعراق وال من ايران وهم متوزعون بني دول عديدةهؤالء الثلة الطيبة (بعض  وقد شهدت
كمــا هــو   –لديــه  املهــم !الــذي يتفــق معهــمأم الــذي خيتلــف معهــم  ســواًء ذلــك احلســينيات واملســاجد مــن خمتلــف اخلطــوط واالجتاهــات واأللــوان

  .وحمي السنة والشريعة ائد اإلصالحر  (عليه السالم)اإلمام احلسني  تعاىل وإحياء معامل وشعائرهو الدعوة اىل اهللا  -املطلوب 
 الطـاهرين هـل البيـتأيبـايل مبـد يـد العـون هلـا مادامـت تـدعو اىل  % اال انـه ال ١٠٠حىت أنين اعرف ان بعضهم خيتلف مع اجلهة الفالنية 

  .وتقيم اجملالس احلسينية
(علــيهم  حمبــني ألهــل البيــتدامــوا  ني مــاملخــالفابــني املســلمني حــىت  مــا جتســيدياً للــرتابطمظهــرا  أكثــر فــأكثر احلســينيات ينبغــي ان تكــونان 
  غري ناصبني العداء هلم ولشيعتهم، وهم األكثرية املطلقة من أهل العامة. السالم)

  دور المشاعر والشعائر في تماسك األمة

                                                            

  .٣٢احلج:  )١(
  .٧احلشر:  )٢(
 .٥٥املائدة:  )٣(
  .٤١٥األمايل (للصدوق) ص )٤(
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د اجلميع وتصـهرهم سائر الشعائر واملشاعر فان الصفا واملروة والطواف والوقوف بعرفة توح تقوم به الذيوهذا هو الدور (أي من األدوار) 
َأْن  (وهدف واحـد وهـوباجتاه واحد  اجلميع يسري كيتذوب كل الفوارق الشكلية والصورية  وجيب ترشيد استثمار ذلك حىت  يف بوتقة اإلسالم

يَن َوال تـَتَـَفرَّقُــوا ِفيــهِ  ــٌد َرُســوُل اللَّــِه َوالَّــِذينَ (و )٢()ِإالَّ لِيَـْعبُــُدونِ  (و )١()َأِقيُمــوا الــدِّ ــَراُهْم رُكَّعــاً  ُمَحمَّ ــنَـُهْم تـَ ــاِر رَُحَمــاُء بـَيـْ اُء َعَلــى اْلُكفَّ َمَعــُه َأِشــدَّ
ْخـَرَج ي التـَّْورَاِة َوَمثـَُلُهْم ِفـي اِإلْنِجيـِل َكـَزرٍْع أَ ُسجَّدًا يـَْبتَـُغوَن َفْضًال ِمْن اللَِّه َوِرْضَواناً ِسيَماُهْم ِفي ُوُجوِهِهْم ِمْن أََثِر السُُّجوِد َذِلَك َمثـَُلُهْم فِ 
ــاَر َوَعــَد اللَّــُه الَّــ ُهْم َمْغِفــَرًة َشــْطَأُه فَــآَزرَُه فَاْســتَـْغَلَظ فَاْســتَـَوى َعَلــى ُســوِقِه يـُْعِجــُب الــزُّرَّاَع لَِيِغــيَظ ِبِهــْم اْلُكفَّ ِذيَن آَمنُــوا َوَعِملُــوا الصَّــاِلَحاِت ِمــنـْ

  .)لُُه َوالَِّذيَن آَمُنوا الَِّذيَن يُِقيُموَن الصَّالَة َويـُْؤُتوَن الزََّكاَة َوُهْم رَاِكُعونَ ِإنََّما َولِيُُّكْم اللَُّه َوَرُسو  (و )٣()َوَأْجراً َعِظيماً 
مـن طـرق وعوامـل  االول الطريـقوهـذا هـو  ،ترسـيخ أوامـر األمـة الواحـدةيصب يف صـاحل  املختلفةالعمل الصاحل مبفرداته القول: ان  وصفوة

  .حتقيق األمة الواحدة
   ر للحدودالعاب الزواج) ٢
ولذا ندعو اىل ترشـيده وهـو  القومية واللونية والتيارية وغريها، الزواج العابر للحدودهو  د يف جمتمعاتنا مع االسفغري املرشّ  الثاني الطريق

حبيــث ان  يف خمتلــف األبعــاد ومنهــا البعــد النفســي الواحــدةتقويــة الوشــائج بــني األمــة دت لصــبت يف صــاحل ّشــمــن االعمــال الصــاحلة الــيت لــو رُ 
م اخـــوة  يف أعمـــاقهم حقـــاً  الباكســـتاين وااليـــراين والعراقـــي واللبنـــاين واخلليجـــي واهلنـــدي مجـــيعهم حيســـون علـــى  ال فـــوارق بيـــنهم وال فواصـــل!بـــا

كثــري مــن   يف ن األخــالق والطبــاع واآلداب خمتلفــةألنظــراً ؛ إىل قوميــة اخــرىجنبيــة املنتمــي أيشــعر الكثــري منــا ب العكــس ممــا عليــه احلــال اآلن إذ
م أبــداً يشـعر  وال جملــرد اخـتالف القوميــة أو اللغـة أو الطبــاع خـرينالـبعض قــد يسـخر مــن اآل بــل قـد جتــدفضــال عـن اللغــة والشـكل ، جوانبهـا بــا

  . الكرمين آاخوة له يف االسالم والقر حقاً 
لـدفع باجتـاه ا هـو واليت يستظهر ان من أهم فوائدها له)(صلى اهللا عليه وآاليت سنها اهللا ورسوله اهلامة جداً واملؤثرة جداً و  إحدى الطرق نإ

ولـذا جنــد الرسـول األعظــم  ..القبائــل والشـعوب االخــرى مــن القوميـات األخــرى ومـن الـزواجاإلخـوة اإلســالمية واألمـة الواحــدة هـي ســنة جتـذير 
  واألئمة األطهار (عليهم السالم) تزوجوا من بالد شىت ومن قوميات خمتلفة.

تـــذويب اً لرائعـــ طريقـــاً  يعـــدّ  لكـــن الـــزواج، أو صـــراع تنـــافس ســـليب أو الشـــعبني القبيلتـــني أوكثـــريا مـــا يكـــون بـــني احلـــزبني انـــه  ان مـــن الواضـــح 
  خاصة إذا أصبح ظاهرة عامة من التزاوج بني الشعوب والقبائل والتيارات املختلفة.الشحناء والبغضاء بني املتخاصمني 

  العابر للحدود تعامل الغرب المزدوج والمغرض من الزواج
الـزواج بـني القوميـات او  حتـول دونتقـف بقـوة  -خمطط هلـا حينـاً وعفويـة حينـاً آخـر  –جند هناك ثقافة غربية وجاهلية  االجتاه املقابل وفي

بل ان الغرابة ، العرب او الفارسي من ان يتزوج العريب من غري العرب الصعب أو الغريب يف كثري من األحياناصبح من  حىت، القبائل املختلفة
ولــو كانــا مــن  أو العكــس و خليجــيأمــن مصــري  مــثًال الــزواج و الســوريةأالعراقيــة  أرادتفيمــا اذا  -يف كثــري مــن األحيــان  – تتحقــق والصــعوبة

  مذهب واحد من مذاهب املسلمني ؟ 
د االجـراءات رة يف البلـدان االسـالمية الـيت تعّقـقـوانني الوضـعية اجلـائهـو سـّن احلكومـات اجلـائرة والربملانـات املسيسـة لل والـذي زاد الطـني بلـةً 
  .أمام أية زجية من هذا النوع

فلــو تزوجــت ، مــن القوميــات االخــرىعنــده يســهل إجــراءات الــزواج  يف داخــل دوائــره ان الغــرباملفــاجئ والغريــب، يف االجتــاه اآلخــر، لكــن 
امـا االبـن املتولـد منهمـا فانـه و ، زوجتـهجنسـية بلـد  الرجـلاعطـي  و غري ذلـكأو مصري أو إيراين أو ميين أو أفغاين أ املرأة الغربية من رجل عراقي

                                                            

  .١٣الشورى:  )١(
 .٥٦الذاريات:  )٢(
 .٢٩الفتح:  )٣(
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  .قيد او شرط مينُحها بال
 والعادات والتقاليد متنع حـىتالتعصب املقيت ان بينما يف بلداننا جتد  تعني عليهم قوانينهم ونظمهمالزواج املختلط يف الغرب امر شائع ان 

  !! ى مذهب واحد ويشربون من ماء واحدعلى دين واحد وعلمن الزواج من العشرية املتجاورة وهم 
حـىت وصـلنا اىل حالـة  متنافسـني او حـزبنيمتبـاينني او تيـارين خمتلفتـني الزواج بـني أتبـاع مـرجعيتني  يستصعب حصول حاالتالكثري بل ان 

   .مزيد عليه من الفرقة واالنقسام ال لعله من التشرذم والشتات والتخبط مبا
املتكثــرة  بــني البلــدان املختلفــة والتيــارات : الــزواج كظــاهرة عامــةباجتاهــه والــدفعع علــى هــذا االمــر يجاىل التشــ أمهيــة الــدعوة تبــزغومــن هنــا 

  . وغري ذلكاملتنافسة واالحزاب املتعددة واملرجعيات 
  الشورى ) ٣

 االمـة الواحـدة شد أواصر االخوة بني أبناء يفيف القران الكرمي اليت تصب  الحيوية اآلياتبالشورى من جملة  العمل هو الطريق الثالث
  بل والشعب الواحد والعشرية الواحدة والتجمع الواحد أيضاً. 

نَـُهمْ  (قال تعاىل:  ية الشورىآ: منها   .)١()َوَأْمُرُهْم ُشوَرى بـَيـْ
يغفـل عـن االضـرار الذاتيـة والغرييـة الـيت  كما قـديغفل عن القيمة الطريقية هلا  قد يغفل عن القيمة املوضوعية للشورى كما  منا قد الكثريان 

  .يستبطنها االستبداد
: اْلَحـْزُم (صلى اهللا عليـه وآلـه)قال النبي "و )٣("أعقل الّناس من أطاع العقالء"وورد  )٢(" َمِن اْسَتَبدَّ ِبَرْأِيِه َهَلك"فقد جاء يف احلـديث: 

  )٤(" َأْن َتْسَتِشيَر َذا الرَّْأِي َوُتِطيَع َأْمَره
  اما االحكام فتؤخذ من مداركها املقررة يف الشريعة اإلسالمية وهي األدلة األربعة.الشورى هي الطريق األجنع يف املوضوعات ان 

  كيف تحافظ الشورى على تماسك األمة؟
ا حتافظ على وحدة العائلة وعلى  )وحدة االمة يف االمة(بشكل عام وعلى  )وحدة االمة(الشورى حتافظ على ان  ذلك وحدة العشـرية فا

خيتلـف االخـرون  فسوففرد واحد يد مور اذا احنصرت يف األوأيضاً الشعوب واألمم؛ وذلك ألن جماري  وعلى وحدة احلزب او النقابة واالحتاد
، تضـاربتواملصـاحل اذا ، االجتهـادات اذا اختلفـت: فـان أسـباب اخلـالف ثالثـة؛ او تتفـاوت اذواقهـم وايـاه قراراتـهتتناقض مصاحلهم مع  إذمعه 

فـان اآلخـرين سـوف يشـعرون بـالغنب واحلرمـان واملظلوميـة فيبتعـدون  –مهمـا كانـت ذرائعـه  –فإذا استبد شخص باألمر )٥(واالذواق اذا تفاوتت
  تدرجيياً ويتجذر التشرذم والعداء يوماً بعد يوم حىت يصل إىل ما وصلت إليه بالدنا اإلسالمية من حالة مزرية حمزنة بل وخميفة.

إذ يــرى اجلمــع ان هلــم ســهماً يف عمليــة اختــاذ  تتضــائل نســب االخــتالف اىل اقصــى درجــة او تضــمحل الشــورى والعمــل بــه مــع مبــدأولكــن 
فالشــورى هــي  ،اخلســائر واالضــرار علــيهم مجيعــاً توزيــع  –بطيــب نفــس أيضــاً  –القــرار ونصــيباً يف األربــاح وجــزًء مــن املكاســب فيتحمــل اجلميــع 

 يـؤدي اىل متاسـك االمـة الواحـدة وهـو مـا بأي طـرف، ضرار وال إجحافإرباح واخلسائر على األطراف بال تتوزع فيها األأشبه بـ(املضاربة) اليت 
نَـُهمْ (أكثر فأكثر وذلك هو من أسرار قوله تعاىل:    .)َوَأْمُرُهْم ُشوَرى بـَيـْ

  ّل!مستذَ و سجين أ اما طاغ مستبد: دولنا رؤساء

                                                            

 .٣٨الشورى:  )١(
 .٥٠٠ج البالغة (للصبحي صاحل) ص )٢(
  .١٨٦غرر احلكم ودرر الكلم: ص )٣(
 .٢٩٤أعالم الدين يف صفات املؤمنني: ص )٤(
ا العادات والتقاليد املختل )٥(  فة . ويلحق 
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يـدور أمـره بـني أن يكـون حاكمـاً دنـا ان رئـيس اجلمهوريـة ان الغريـب يف بال أشار بعض احلكمـاء إىل مفارقـة غريبـة وهامـة ومعـربة وهـي وقد
يف أدوار امــا يف الغــرب فــان الــرئيس بعــد ان تنتهــي واليتــه ميــارس حياتــه الطبيعيــة ، )١(الســجن او مقتــوالً يف أعمــاق ملقــى  جبــاراً وبــني ان يكــون

  . كرئيس سابق وكعنصر منتج فعال حايل  شاد باجنازاته ويكرمونه وحيرتمونهيُ درجات متفاوتة من األمهية، بل  أخرى ذات
م  التكافـل االجتمـاعي وغـري وغريهـا، وكاالنتخابـات  عـرب صـيغةكالشـورى   الصحيحةبعض املبادئ  عملوا جبانب منوالسبب وراء ذلك ا

  .ذلك
كـان   يف هذه املرحلة فـان اسـتحكم اخلـالف اخلالفات تزولو ل ل املشاكحتُ  ما ا املرحلة االوىل وكثري التحاور والنقاش يف تستبطنالشورى ن إ

، وحــىت إذا مل تتقبلــه ي االكثريـة وتنتهــي املشـكلةأر  األقليــة تتقبـلقــد ضــيق بـل  مــدىفتنحصــر املعارضـة يف ، رأي األغلبيـةمعـىن الشــورى العمـل بــ
ا يف موقف قا ا ختضع له لعلمها ا    دم أو سنني قادمة ستحوز األكثرية فتخضع هلا األقلية حينئٍذ، فهو تبادل سلمي حكيم للسلطة.فا

   :شرالببين بني املتكاثرة حلوال لالختالفات  ببالغ حكمته ان اهللا تعاىل جعل وبكلمة جامعة:
   .الشورى منها:

 آليـــاتوكلهـــا  )٤(وهـــي لكـــل امـــر مشـــكل )٣()ِإْذ يـُْلُقـــوَن َأْقالَمُهـــمْ (و )٢()َفَســـاَهَم َفَكـــاَن ِمـــْن اْلُمْدَحِضـــينَ (قـــال تعـــاىل:  ،القرعـــة ومنهـــا:
  .وجتنب الصراعات والنزاعات والوصول إىل أفضل ما ميكن الوصول إليه االمة الواحدةاالخوة و  للمحافظة على

كلهــا تعمــل ،  األمــة اإلســالمية رائحشــ اذا كانــت مدارســنا وجامعاتنــا وحســينياتنا ومســاجدنا وصــوال اىل حكوماتنــا واىل مجيــعواحلاصــل: انــه 
  .ية الشريفةكما عربت اآل  )ذهاب الريح(يدب اليها الضعف والوهن و فسوف تبقى االمة متماسكة ال مببدأ الشورى

  كيف أعّنا الغرب على خراب بيوتنا؟
الـذي مـزق  )اخلريـف العـريب(اب التجزؤ واالنقسام حىت ان واحدا مـن أهـم أسـب تدفع باجتاهايضا صحيح اذ ان طبيعة الالشورى  والعكس

علــى مســتوى احلكومــات مث علــى مســتوى أحــزاب املعارضــة وعلــى مســتوى  املقيتــة وعــدم األخــذ مببــدأ الشــورىاألمــة العربيــة هــو الــدكتاتوريات 
  خمتلف مكونات األمة والدولة.

بابتعادنا عن تعـاليم القـرآن احلكـيم ومنهـا قولـه  دتنااالستكبار العاملي على خراب بيوتنا وتفتيت وحلغرب و اوالغريب املؤسف: اننا قد أعّنا 
نَـُهمْ (تعاىل:    . واألوطان الديارخراب من جهة أخرى والكل يصب يف وحنن املنفذون  من جهة فهو املخططون ،)َوَأْمُرُهْم ُشوَرى بـَيـْ
وإذا لـم تسـلك إال مسـلك ختالفـات مـع الخالفـات واال -وحسـب الضـوابط القرآنيـة والعقالئيـة  – د التعامـلِجـاألمة اذا لـم تُ ان 

َوَمـْن َأْعـَرَض َعـْن (إذ وتـذهب ريحهـا  ،النـار المحرقـةحـرارة الشـمعة فـي كما ستنهار وتذوب   فإنهالآلخر، اإللغاء والتهميش والتحطيم 
  )٦()َوال تـََناَزُعوا فـَتَـْفَشُلوا َوَتْذَهَب رِيُحُكمْ (و )٥()ِذْكِري فَِإنَّ َلُه َمِعيَشًة َضنكاً 

يـتحجج بـألف عـذر وعـذر للتهـرب مـن جتـده بـل  !مـن العمـل الصـاحل -يف سـرية حياتـه  – يعتـرب الشـورى ان الكثري منا ال حقاً  عجيبوال
نَـُهمْ (وكأنه مل يسمع قوله تعاىل: العمل الشوري    .)٨()َوَتَشاُورٍ (وقوله:  )٧()َوَشاِوْرُهْم ِفي اَألْمرِ (وقوله:  )َوَأْمُرُهْم ُشوَرى بـَيـْ

                                                            

  وخري مثال على ذلك رئيس مصر االخواين اهلوى او رئيس ليبيا معمر القذايف او رئيس العراق البعثي املعدوم. )١(
 .١٤١الصافات:  )٢(
  .٤٤آل عمران:  )٣(
ا مشروطة بعمل الفقهاء.  )٤( ا يف علمي الفقه واالصول يف حبث مفصل ومنه ا  والبد من حتديد صغريا
  .١٢٤طه:  )٥(
 .٤٦األنفال:  )٦(
  .١٥٩آل عمران:  )٧(
  .٢٣٣البقرة:  )٨(



 ه١٤٣٧جمادى األولى  ٢٩ ..األربعاء...............................................................) ٢٢٩(والتدبر  فسيرالتدروس في 

7 
 

  ساناإلح) ٤
إضـافة قيمـة ذاتيـة  ميتلـك هـو االخـر (اإلحسـان)فـان ؛ وهو من جملة اآليات الحيوية في القـرآن الكـريم اإلحسانهو الطريق الرابع: 

فان العائلة  ؛واجلماعات والشعوب وصوًال إىل األمة اإلسالمية وحدة العائلة والعشريةللحفاظ على املهمة  اآللياتمن  إىل قيمته الطريقية، فانه
العــدل فســينفرط عقــد  وزوجتــه حبــاقّ  أهلــهالتعامــل مــع  اراد ه انفانــ وإال ملتماســكة هــي العائلــة الــيت يكــون فيهــا رب البيــت شــيمته اإلحســانا
  !سرةاأل

ان الطـبخ غـري واجـب عليهـا وان  مسـتندة إىل بـ(العدل) فقط جمرداً عن (اإلحسان) و(الفضـل)ة مثال اذا ارادت ان تتعامل مع زوجها أفاملر 
ال يتحـول العـش الزوجـي حينئـٍذ إىل جمـرد مجـاد بـارد ال أولكـن  –وكلهـا حـق  – غري ذلك من االمـورإىل  ايضا عليها رضاع الطفل غري واجبا

  . بل أال يتحول البيت إىل ساحة للتشنج والصراع والنزاع والفوضى أيضاً  ؟حب فيه وال حرارة وال دفء
 ومل يقـم باإلنفـاق، كمـا هـو املشـهور  أشـهر أربعـةاال كـل  أهلـه يـأيتاحتج بانـه ال جيـب عليـه ان و ذا املنطق  إذا تعاملكما ان الزوج ايضا 

  حينئٍذ؟ تتحطم االسرةمع قدرته على األكثر وعلى التوسعة على العيال، أفال  وملبس ومسكن مأكلقدار النفقة الواجبة من مبعليها اال 
فان العدل بدون اإلحسان والفضل ال ينتج يف كثري مـن األحيـان اهلـدوء  ؛ة او الكبريةيف الدولة وسائر التجمعات الصغري واملعادلة هي هي 

فَِبَما رَْحَمٍة ِمْن اللَِّه لِْنـَت (و )١()ُخْذ اْلَعْفَو َوْأُمْر بِاْلُعْرِف َوَأْعِرْض َعْن اْلَجاِهِلينَ (واحملبة بل قد ينتج كثرياً مما ال حتمد عقباه! ولذا قال تعاىل: 
  )٣()َوْليَـْعُفوا َوْلَيْصَفُحوا َأال ُتِحبُّوَن َأْن يـَْغِفَر اللَُّه َلُكمْ (و )٢()َوَلْو ُكْنَت َفظّاً َغِليَظ اْلَقْلِب النـَْفضُّوا ِمْن َحْوِلكَ َلُهْم 

  االصفهاني، الغريب النادر!ِحلم السيد ابو الحسن 
لسـيد ابـو احلسـن بعـد برهـة خـرج ا، سـة وكـان جيلـس اىل جـانيب شـخصكنت جالسا بقرب التل الـزينيب يف كـربالء املقد: احد العلماءينقل 

ذهب اىل الســيد أســ: صــاحيبقــال  افلمــا قــرب منــ األمــة وهــو يومئــذ مرجــع، األفاضــلاالصــفهاين مــن احلــرم احلســيين الشــريف ومعــه لفيــف مــن 
  .واشتمه شتيمة مل يسمع مبثلها قط االصفهاين

ويرميــه بســهام جارحــة جــداً واســتمر ميشــي معــه وهــو  يســبه ويلعنــه ويشــتمه لمــا وصــل إليــه بــدأف انطلق حنــو الســيدفــفنصــحته مــرارا فلــم ينفــع 
اىل ان وصـل اىل بـاب  يـردوا عليـه.. واسـتمرت شـتائم الرجـل للسـيدبـل ومنـع االخـرين الـذين معـه ان  بقـي سـاكتا ومل ينهـره اال ان السـيد، يسبه
  ما يفرج كربتك!عطيك ليك ألإ وأعوداصرب قليال ريثما ادخل البيت : ليه وقال لهإ هذا املرجع العظيم التفت كوهنا، بيته

وقـد اثـارت احلاجـة أعصـابك وهـذه هديـة انـا اعلـم انـك حمتـاج : وقـال لـه بـاألموال مظروفـاً منتفخـاً البيت وعـاد اليـه واعطـاه  مث دخل السيد
مـن دون ان اذ لعلـه يريـق مـاء وجهـك ؛ ن تراجـع غـرييحاجـة أل وال ان شـاء اهللا كيسـرّ  سـتجد مـاو كلما طرأت عليـك حاجـة اقصـدنا بسيطة و 

  حتتاج!يعطيك ما 
   ولكن ال تشتم عرضي رجاًء فهذه حاجيت إليك! بدا لك ماوهي ان شئت ان تسبين فافعل ! لكن يل اليك حاجة واحدة

وجــده مــن ســعة صــدره ومجيــل  وعلــى مــاصــنع مــع هــذا الســيد اجلليــل (رمحــه اهللا)  رجــع الرجــل باكيــا نادمــا علــى مــايقــول الــراوي للقصــة: 
  !! احسانه

  اإلحسان درجة فوق العدل
اإلسـالمية بالفعـل فـان األمـة  اإلحسـان هـو سـيد أعمالنـاواذا كـان ، والصـاحلنيمـنهج االنبيـاء وهـو ، االحسـان ذلك هـو مظهـر مـن مظـاهر

  .مقتدرة عزيزة ال تضاهيها امة اخرىاىل امة مثالية شاخمة حينئٍذ ستتحول 
                                                            

  .١٩٩االعراف:  )١(
  .١٥٩آل عمران:  )٢(
 .٢٢النور:  )٣(
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م ان يعفـو يف كثـري مـن وعلـى احلـاك، لالحسـان عليـه درجـةباملعىن الذي يقابل الظلم ال باملعىن املقابـل لإلحسـان، و امللك  العدل اساسان 
ــدأة، ب الصــدعاالحيــان لــرأ ْحَســانِ (: ومــن هنــا قــال تعــاىل، مــن التمــزقكيــان األمــة لظــا النفــوس وحف و ــْدِل َواْإلِ ــْأُمُر بِاْلَع وقــال  )١()ِإنَّ اللَّــَه َي

َأال ُتِحبُّـوَن (و )فَِبَما رَْحَمٍة ِمْن اللَِّه لِْنَت َلُهْم َوَلْو ُكْنَت َفظّاً َغِليَظ اْلَقْلِب النـَْفضُّوا ِمْن َحْوِلكَ (على احدى تفسرياته و )ُخْذ اْلَعْفوَ  (ىل: تعا
  )َأْن يـَْغِفَر اللَُّه َلُكمْ 

إن مل تكـن  الوجـوب ومـادة األمـر ظـاهرة يفــ  !! بـل اللطيـف ان اهللا يـأمرل وحسبتعاىل ان اهللا يأمر بالعدمل يقل  :وعوداً إىل اآلية األوىل
  يف الفقه الواجبات واحملرمات.(قدس سره) واجب يف اجلملة على ما ذهب إليه السيد الوالد  اإلحسانف، ـ باإلحسان بعد العدل نصاً فيه

    )مةمة في األاأل(خصائص : الثالثةالبصيرة 
يِن َولِيُـْنـِذُروا (: هي احلوزة العلميـة قـال تعـاىل )األمةيف  مةاأل(مصاديق  أبرز ومن ُهْم طَائَِفـٌة لَِيتَـَفقَُّهـوا ِفـي الـدِّ فـَلَـْوَال نـََفـَر ِمـْن ُكـلِّ ِفْرقَـٍة ِمـنـْ

فـال بـد مـن ، للنـاس نـذارواإل يف الـدين هالتفقـ: األساسـي وهـو هـذا هـو عمـل احلـوزة العلميـةفـان  )٢()قـَْوَمُهْم ِإَذا رََجُعـوا ِإلَـْيِهْم َلَعلَُّهـْم َيْحـَذُرونَ 
  دراسة خصائص (األمة يف األمة) على ضوء اآليات والروايات والعقل، فنقول:

    )مة الواحدةاأل(و )مةمة في األاأل(التناسب العددي بين 
االمـة (وبـني  )االمة يف االمـة( التناسب العددي بني من أهم مواصفات (األمة يف األمة) اليت تشكل احلوزة العلمية مصداقها األبرز هوان 
  ! متاماهذا التوازن خمتالً  اآلنولكننا نرى ، مناسبا لتعداد االمة الواحدة الكبرية )االمة يف االمة(ان يكون عدد  ) وذلك ألنه جيبالواحدة

بونــا ان هنــاك  نهــام وحيــث ان األشــياء تعــرف بأشــباهها كمــا تعــرف بأضــدادها فمــن الضــروري ان نعقــد بعــض املقارنــات الــيت سنكتشــف
احلـوزة العلميـة يف النجـف االشـرف قـد يصـل  طـالب وأسـاتذة فـان تعـداداخلـارجي الواقـع  مـا هـو كـائن أي وبنيان يكون شاسعا بني ما ينبغي 

ممع ، )٣(رجل دين وعامل) االف ١٠اىل ( م الكفاية يف الدعوة اىل اخلري أ م أطبـاء واألمر بـاملعروف والنهـي عـن املنكـ ينبغي ان تكون  ر فـا
بعـض فلـنالحظ عـدد االطبـاء يف  -كما سبق   – بأشباههاتعرف  األشياءكانت وحيث   ،وأمراض األرواح أخطر من أمراض األجساد ،األرواح
  البالد:

  وأعدادهماحصاءات االطباء من 
لعــدد يف موجــود يف ومثــل هــذا ا، داخــل الــبالد (أي داخــل مصــر) لــف طبيــبأ ٢٢٠يوجــد : حســب احصــاء بعــض النقابــاتففــي مصــر و 

  . اخلارج
كليــات معتــرب صــادر عــن احتــاد  ) الــف طبيــب وهــو احصــاء ٧٦٧( بلــغ ان عــدد االطبــاء فيهــافــم ٢٠١٣احصــاء  حســبف: امريكــاوامــا يف 

    الطب األمريكية.
أي طبيبــاً  ٤٠٠ /١ مبــا يقــاربالــيهم  )٤(الن عــدد االطبــاء يتناســب مــع حاجــة البلــدين فــان التناســب يف اجلملــة متحقــقويف كــال البلــدين 

  .أو أقل أو أكثر واحداً لكل أربعمائة شخص
  مقارنة بين الحاجة إلى أطباء األجساد وأطباء األرواح

 احلاجـة الضـرورية اال ان الفقهـاء والعلمـاء تكـون املراجعـة الـيهم باسـتمرار عنـداحلاجة اىل أطباء األرواح اكرب الن طبيب البدن يراجـع  لكنّ 

                                                            

   ٩٠النحل :  )١(
   ١٢٢التوبة :  )٢(
السـتاذ اراد املقارنـة بـني احلـوزة النجفيـة طبعا ال خيفـى ان هنـاك حـوزات اخـرى يف كـربالء وقـم املقدسـتني ويف لبنـان واهلنـد وباكسـتان وافغانسـتان وغـري ذلـك اال ان السـيد ا )٣(

 وبني بعض االكادمييات ( املقرر) . 
  املقصود يف مصر أطباء الداخل فقط. )٤(
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ـــا لكثـــرة املســـائل العقديـــة والشـــرعية كوبكثافـــة أكثـــر جـــداً وذلـــ الشـــبهات  الكثـــري مـــنيف خمتلـــف االبعـــاد اذ تعـــرض للطالـــب اجلـــامعي  املبتلـــى 
  التاجر والطبيب واملهندس والبائع وغري ذلك. اوكذ واألسئلة واهلموم

هنـاك تظهـر ان  لغـة األرقـاممـع ذلـك جنـد ان  متسـاو، فاننـا حبدهي  االرواح واالبدان أطباءاىل  هيزلنا وقلنا باملساواة أي ان احلاجة ولو تن
  !طباءمن األ والعدد الذي حيتاجونهرجال الدين  منحيتاجه الناس  العدد الذيشاسعا بني فرقا 

  ألف عالم! ٦٦العراق وحده بحاجة إلى 
 واحـدقـس يكـون جيـب ان مسـيحي  ٢٠٠أي لكـل  ١/٢٠٠ :نسـبةبالكنيسـة هـي اىل رجـال  احلاجـةان  لقد جاء يف دراسـة إحصـائية بل

م  ميهتم بشؤو   .ويقوم بتوجيههم وقياد
) ٦٦( ) لوحـده اىلمليـون ٣٣( فسوف حيتاج العراقأي لكل شخص رجل دين واحد  ٥٠٠/ ١: هي الضروريةان النسبة  تنزلنا وقلناولو 

  !!الف رجل دين
م حيتاجون يف العامل ملياران  عدد املسلمني كانوبنفس النسبة لو     !! ) ماليني رجل دين٤(حينئٍذ إىل فا

  !) ماليني مبلغ ايضا٤سالم فسوف حنتاج اىل (إلإرشادهم لواذا اردنا ، ن عدد املسيحني يقرب من امللياري نسمةكما ا
ناهيـك عـن اهلنـدوس والسـيخ والكفـار والالدينيـني ، رجل ديـن وعـامل للمسـلمني واملسـيحيني فقـط) ماليني ٨( هو اج الفعليفيكون االحتي

م وهدايتهم وإرشادهم ريهماجلدد وغ   . الذين ال بد من دعو
يف  الســابقةاألمــة ) ومــع ذلــك جتــد اننــا بــاقون علــى نفــس طريقنــا و( األمــة يف األمــة)مــن ذلــك كلــه نكتشــف انــه ال تناســب عــددي بــني (

  والدعوة.التفكري 
كمــا جــاء يف إحصــاء لــوزارة !! ســنويا ) االف طبيــب جديــد١٠يتخــرج (يف مصــر : وحســب االحصــاء ايضــاويكفــي ان نعــرف أخــرياً: انــه 

كت جلنة الصحة والبيئـة م بلغ حوايل العشرة آالف طبيب! نعم شك٢٠٠٣الصحة العراقية ان عدد األطباء الذين هاجروا من العراق منذ عام 
  النيابية يف الرقم.

  وأعدادهماحصاءات المحامين من 
! بينمـا قـال نقيـب األطبـاء ان ) الـف حمـامي٥٠٠( هـو امني املسـجلني رمسيـاعدد احملـفان يف مصر أما ، ) الف حمامي٤٠٠يف اروبا هناك (

   ألفاً! ٧٣٠عدد احملامبني يف مصر وصل إىل 
  ؟ فاين احملامون عن الدين

  فسنكتشف اننا مقصرون حقا  استنطقنا لغة األرقامواذا  ،االمة يف االمة وبني االمة الواحدة بني اذن ينبغي ان يكون هناك تناسب
    !بين الحوزة وبين المتخرجيننادرة رنة مقا
  . من اجلامعات األكادميية واحملامني املتخرجني وبني األطباءاحلوزة  طالب املقارنة السابقة بني كانت

  يتخرجــواالزالــوا مل هــم األكادمييــة؛ الن األغلــب يف احلـوزة العلميــة طــالباملقارنــة بــني خرجـي احلــوزة وبــني خرجيــي  تعقــدلكـن الصــحيح ان 
  .بعد اذا صح التعبري

، بعـض الـدول مـنهنـا عينـة صـغرية  وسـوف نسـتعرض ،اجلامعـات االكادمييـة املختلفـة لطـالبمالحظـة االعـداد اهلائلـة  وسوف نذهل عنـد
  .)١(بل أكثر من ذلك بكثري واال فاجلامعات يف العامل تصل اىل أالف اجلامعات وفيها عشرات املاليني

  حكومية.، وهي جامعة الف طالب ١٤٠ م بلغ عدد الطالب١٩٩٢عام  يف موسكو ) اليت تأسسياتاجلامعة احلديثة لإلنسان(ففي 
االف طالب  ١٣٠ بلغ عدد الطالب ) يف الربازيلنورث دو بارناجامعة (   !جامعة خاصة رغم ا

                                                            

  ان مل نقل مئات املاليني من االساتذة والطلبة )١(
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  . الف طالب ١٢٤ ) غواتيماالجامعة (سان كارلوس يفو 
  . الف طالب ١٢٠ غ عددهميف فرنسا بل للتعليم عن بعد الوطينيف املركز و 
  . الف طالب ١٧٤ م بلغ عدد الطالب١٩٥١اليت تأسست عام  يف جامعة كراتشيو 

  . الف طالب ١٧٠ م يبلغ عدد الطالب١٩٥٠اليت تأسست  يف جامعة عني مشس يف مصر
  .الف طالب ١٦٦،٧٦٨ يوجد: املكسيكمدينة مكسيكو ب ) يفالبوليتكنيك الوطينيف املعهد (

  بر:أرقام أخرى أك
   .!الف طالب ٣٠٠،٢٢١ بلغ عدد الطالب: ) يف جنوب افريقياجامعة (غاو تينجيف و 

  . طالب ٢١٠،٩٧٨املفتوحة  يف جامعة كوريا الوطنية
  طالب ٢٠٩،٠٨٠ يف جامعة كاليفورنيا يف امريكاو 
   .البط ٣٠٠،٠٠٠ بلغ عدد الطالب ١٩١٨اليت تأسست عام  يف اجلامعة العثمانية يف حيدر أباد يف اهلندو 
  .٢٦٩،١١٤ فان عدد الطالب هو نيويورك مدينة يف جامعةو 
   .طالب ٢٦٠،٠٧٩ يف اسبانيا، يبلغ عدد الطالب يف اجلامعة الوطنية للتعليم عن بعدو 
  طالب  ٤٦٧،٨٤٥يف جامعة والية نيويورك و 
  طالب  ٤٥٠،٠٠٠ م١٨٨٢ تاليت تأسس يف جامعة البنجاب ىف الهور يف باكستانو 

   .طالب ٤٠٠،٠٠٠يف اهلند يف جامعة دهلي 
  أرقام أكبر فأكبر!

  طالب! ١،٣٢٦،٩٤٨بلغ عدد الطالب فيها  م)١٩٧٤باد يف الباكستان (اسست سنة يف جامعة العالمة اقبال املفتوحة يف إسالم ا
   .طالب ١،٣٧٤،٣٤٣يف تركيا شهر يف  أسكي يف جامعة االناضولو 

   .طالب ٨١٨،١٥٠نور) يف طهران بيام يف جامعة (
  .١,٩٠٠,٠٠٠يف جامعة آزاد اإلسالمية بطهران بلغ عدد الطالب و 

 ٣,٥٠٠،٠٠٠ بلــغ عــدد الطــالب فيهــا) م١٩٨٥اسســت نيــة املفتوحــة يف دهلــي يف اهلنــد (يف جامعــة انــديرا غانــدي الوطوفـوق ذلــك كلــه: 
   !!(ثالثة ماليني ومخسمائة ألف طالب) طالب

  استنتاج واستنهاض
 مـدى حاجـةميكننـا التعـرف علـى  ،الدنيويـة واإلنسـانيةاملاديـة و يف اجملـاالت  اسـتعداد اآلخـرين وإعـدادهميف األرقـام الكبـرية  هـذهخـالل  من

  . إىل التطوير والرتشيد يف (البعد الكمي) لتتناسب مع حجم التحديات ومع حجم احلاجات امللحة حوزاتنا ومدارسنا الدينية
مــن صــّناع )١(اعــداد ضــخمة مــن الناحيــة الكميــة (ولــديها)  قــود احليــاة الن لديــهمــن ي (وهــي) هــو مث احلكومــات، ومــن هنــا جنــد ان الغــرب

كلمـة   –فكيف إذا أضيفت هلا الكيفيـة  –ين إذا خترجوا أمسكوا مبقدرات البالد طوعاً أو كرهاً، ومن الواضح ان للكمية ذومن الاحلياة املدنية 
ٍة َوِمـْن رِبَـاِط اْلَخْيــِل تـُْرِهبُـوَن بِــِه َعـُدوَّ اللَّــِه (اىل: فصـًال يف عـامل الـدنيا، اللهــم إال حبـدود معينـة ولــذا قـال تعـ َوَأِعــدُّوا َلُهـْم َمـا اْســَتَطْعُتْم ِمـْن قـُــوَّ

  .)٢()َوَعُدوَُّكمْ 
  وآخر دعوانا ان الحمد هللا رب العالمين وصلى اهللا على محمد واله الطيبين الطاهرين

                                                            

 وسيايت الكالم عن الناحية الكيفية ان شاء اهللا تعاىل  )١(
  .٦٠األنفال:  )٢(


