
بسِم هللاِ الرحمِن الرحیم 

الحـمُد Jِ ربِّ الـعالـمیَن والـصالةُ والسـالُم عـلى رسـوِل هللاِ محـمٍد وعـلى آلِـِھ الـطیبین الـطاھـریـن وعـلى 
أصحابِِھ الُمنتَجبِین. 

ـٍة أُْخـِرَجـْت لِـلنَّاِس تَـأُْمـُروَن بِـاْلـَمْعُروِف َوتَـْنھَْوَن َعـنِ   قـال هللاُ تـعالـى فـي ُمـحَكِم كـتابِـِھ الـعزیـِز: (ُكـنتُْم َخـْیَر أُمَّ
ِ). صدق هللا العلي العظیم.  َّJاْلُمنَكِر َوتُْؤِمنُوَن بِا

الحضوُر الكریُم سادةً، ومشایَخ، وأساتذةً، وطالَب علٍم، وُضیوفًا ِكراًما على اختالِف عناوینِِھم، 
   

سالٌم من هللاِ علیكم ورحمةٌ منھ وبركاٌت، 

بـمناسـبِة ھـذه الـذكـرى الـعطرِة، واألیّـاِم الـخالـدِة فـي ِسجـلِّ الـتاریـِخ الـُمعطَّرِة بـأریـِج الـقَداسـِة والـَعظَمِة ذكـرى 
نـي أْن أھـنِّئَكم  الـمبعِث الـنبويِّ الشـریـِف، مـبعِث نـبيِّ الـَرحـمِة والـَمحبَِّة، وذكـرى اإلسـراِء والـمعراِج یَُسـرُّ
ٍل فـي  ُل نـقطةَ تـحوُّ وأبـارَك لـكم ھـذه الـمناسـباِت الـتي تُـمثُِّل مـنعطَفًا فـي حـیاِة األّمـِة اإلسـالمـیِة؛ لـكونِـھا تُـشكِّ

ِة رسولِنا الكریِم، وداللةً على خاتمِة الرسالِة السماویّة.  طریِق الدعوِة إلى هللاِ وإثباِت نُبُوَّ
وِمـن َوحـِي ھـذِه الـمناسـبِة، ومـن إلـھاِم ھـذِه الـذكـرى جـاَء انـعقاُد ُمـلتقانـا اإلسـالمـيِّ ھـذا، الـذي أتـى فـي وقـتٍ 
یـاٍت ُمشـتَركـٍة تـواِجـھُنا عـلى حـدٍّ  نـحُن فـي أَمـسِّ الـحاجـِة إلـیھ؛ لـما تَـُمرُّ بـھ األّمـةُ فـي الـعصِر الحـدیـِث ِمـن تحـدِّ
ُص ھـذهِ  ِف واالنـحالِل األخـالقـيِّ والُمخـدِّراِت، فـاخـتْرنـا َمـحاِوَر حـیویـةً تُـشخِّ سـواٍء مـثِل اإلرھـاِب والـتطرُّ
، وھـي مـحاوُر تجـمُعنا مـعاً فـي اتـفاٍق ھـو أسـاٌس مـكینٌ  یـاِت الـتي تـواِجـھُ أبـناَء الـمجتمِع اإلسـالمـيِّ التحـدِّ

یاِت واحدةٌ.  لعملنا المشترِك. فَدُعونا نصْل إلى الُحلوِل الناجعِة لھا؛ ألنَّ التحدِّ
ـَب بـاإلخـوِة أصـحاِب الـسماحـِة والـفضیلِة ِمـّمْن حـضَر إلـى الـنجِف األشـرِف،  واسـمُحوا لـي ھـنا أْن أَُرحِّ
َم عـناَء الـسفِر مـن إقـلیِم كـردسـتاَن، ومـن مـحافـظاِت الـعراِق األخـرى، كـالـَموِصـلِ  وخـصوًصـا مـن تـجشَّ

وصالِح الدین واألنباِر فضالً عن العاصمِة بغداَد، فأھًال وسھًال بكم جمیعا. 

سادتي 
إّن فـضیلةَ شـیِخ األزھـِر الشـریـِف قـد دعـا - مـشكوًرا - قـبَل مـّدٍة قـصیرٍة إلـى اجـتماِع عـلماِء األّمـِة ِمـن أجـلِ 
یـاِت الـتي  الـَوحـدِة وتـثبیِت دعـائِـِمھا وإقـامـِة أعـمدتِـھا والـوقـوِف مـًعا كـالـبنیاِن الـمرصـوِص أمـاَم التحـدِّ

ُض لھا األّمةُ َجمعاء.  تتعرَّ
ِریـھا لـم تَـَزلْ   وھـنا ال بـدَّ لِـي مـن الـقوِل بـأنَّ مـدرسـةَ الـنجِف الـعلمیةَ بـمراِجـِعھا وعـلمائِـھا وأعـالِمـھا  ومـفكِّ
الـرائـدةَ فـي الـتواُصـِل مـع أبـناِء األّمـِة، وأّن تـاریـَخھا لَـیَزَخـُر بـمواقـِف مـراِجـِعھا حـاضـًرا وتـلیًدا، ودُعـونـي 



أضـرْب لـكم بـعصا األمـثاِل نـماذَج سـاطـعةً فـي ھـذا الـخصوِص كـاإلمـاِم الشـیِخ محـمِد حسـین كـاشـفِ 
، وإلـى یـوِمـنا ھـذا، إذ یـقول اإلمـامُ  الـغطاِء واإلمـاِم السـیِّد مـحسِن الـحكیِم واإلمـاِم السـیِّد أبـو الـقاسـم الـخوئـيِّ
السـیُّد الِسـیستانـيُّ حـفِظَھ هللاُ: (إّن الـتواُصـَل مـع إخـوانِـنا أھـِل الـسنِّة  قـائـٌم سـواٌء عـن طـریـِق الـلقاءاتِ 
الـمباِشـرِة، أم غـیِرھـا، وُوُجـھاُت الـنظِر بـینَنا وبـینَھم مـتطابـقةٌ أو مـتقاربـةٌ فـي ُمـعظَِم الـقضایـا الـرئـیسِة، 
والـحواُر ھـو األسـلوُب األمـثُل لحـلِّ الـخالِف إن ُوِجـَد)، وعـلیھ فـإنـني أقـوُل جـازًمـا إّن الـمرجـعیةَ الـدیـنیةَ 
ِطـواَل تـاریـِخھا الـمدیـِد لـم یـصُدْر عـنھا مـطلقاً أيُّ مـوقـٍف أو فـتوى تـبعُث عـلى غـیِر تـآلـف المسـلمین 
ھم وتـعاضـِدھـم، وإنَّ كـلَّ ِدیـٍن ومـذھـٍب ال یُـمثِّلُھُ إال عـلماُؤهُ الـُمعتَرُف بـھم مـّمن یُـَعدُّون ُوجھَـتَھ  وتـحابـِّ
وواجھَـتَھ، أّمـا الـمتطفِّلون وأنـصاُف الـعلماِء فـھؤالِء ال یُـمثِّلُوَن الـمدارَس الـفكریّـةَ والـمذھـَب، فـدُعـونـا نـبتعدْ 
وال نسـتمْع لـألصـواِت الـتي تـنَعُب خـارَج ِسـرِب الـَوحـدِة، وأْن ال تُـحبِطَ ھـذه األصـواُت عـزیـمتَنا فـي 
ـساٌت دیـنیّةٌ وشـخصیّاٌت فـكریّـةٌ عـراقـیّةٌ فـریـدةٌ مـن نـوِعـھا  الـَوحـدِة وال سـیّما أن ھـذا الـتواُصـَل تـقوُم بـھ مـؤسَّ

كونِھا بعیدةً كلَّ البُعِد عن سیاسِة الدولِة  وتأثیراتِھا الحزبیة. 

ومـا إقـامـةُ ھـذا الـملتقى إال دلـیٌل عـَمليٌّ عـلى مـبتَنَیاِت الـنجِف األشـرِف وُرَؤاھـا. نـعم، فـرضـت الـظروفُ 
السـیاسـیّةُ والجـرائـُم اإلرھـابـیةُ بـیئةً عـملت عـلى تشـتیِت شـملنا، وحـاولـت بـثَّ الـفُرقـِة بـیننا، ولـكْن أیُّـھا 
قُـنا، وكـما  بُـنا مـع بـعٍض أكـثُر مـّما یُـفرِّ الـسادةُ عـلینا أن نـِعَي أنّـنا فـي قـارٍب واحـٍد، وأّن مـا یجـمُعنا ویُـقرِّ
یـقوُل الـمرجـع األعـلى السـیُّد الِسـیستانـي فـي ھـذا الـمجاِل: (إّن المشـتَركـاِت ھـي األسـاُس الـقویـُم لـلَوحـدةِ 
اإلسـالمـیِّة، فـال بـدَّ مـن الـتركـیِز عـلیھا لـتوثـیِق أواصـِر الـمحبِّة والـموّدِة بـیَن أبـناِء ھـذِه األّمـِة، وال أقـلَّ مـن 
الـعمِل عـلى الـتعایُـِش الِسـلميِّ بـینھم مـبنیًّا عـلى االحـتراِم الـمتباَدِل وبـعیًدا عـن الـمشاَحـناِت والـمھاتَـراتِ 
الـمذھـبیِّة والـطائـفیِّة أیًّـا كـانـْت عـناویـنُھا  فـینبغي  لـكلِّ حـریـٍص عـلى ِرفـعِة اإلسـالِم وُرقِـيِّ المسـلمیَن أن 
یـبُذَل مـا فـي ُوسـِعِھ فـي سـبیِل الـتقریـِب بـینھم والـتقلیِل مـن حجـِم الـتوتُّـراِت الـناجـمِة مـن بـعِض الـتجاُذبـاتِ 
ِق والـتبعثُِر، وتـفَسَح الـمجاَل لـتحقیِق مـأرِب األعـداِء الـطامـعیَن فـي  َي إلـى مـزیـٍد مـن الـتفرُّ السـیاسـیِّة لِـئَّال تُـؤدِّ

الھیمنِة على البالِد اإلسالمیِة واالستیالِء على ثَرَواتِھا)،  
، فَـْلنََدْع اخـتالفـاتِـنا  فـاآلَخـُر مـن األدیـاِن األخـرى ال یُـمیُِّز بـیَن َمـن ھـو مسـلٌم شـیعيٌّ وَمـن ھـو مسـلٌم سـنّيٌّ
الفقھـیّةَ والـَعقَِدیّـةَ داخـَل الحـلقات الـعلمیة فـي الـبیِت اإلسـالمـيِّ خـاّصـةً، والـقرآُن الـكریـُم یـدعـو اإلنـساَن إلـى 
ا خاـرًجاـ عنـ التـقلیِد، فال  ِر فیـما یتـبنّى منـ آراٍء ومعـتَقَداٍت فجـَعَل اإلیمـاَن باـألصوـِل االعتـقادیّةـِ أمرـً التـفكُّ
، وال یـنغلُق عـلى مـوروثـاتِـِھ مـن آبـائِـِھ وأسـالفِـِھ مـن دوَن دراسـةٍ  یَـجعُل نـفَسھُ أمـاَم اتّـجاٍه واحـٍد إجـباريٍّ

ِعنا ھذا.  وتمحیٍص، وھكذا نِصُل إلى تحقیِق ما أمَرنا هللاُ بِھ من كونِنا أّمةً واحدةً، وھو ھدُف تجمُّ
فـي الـِختاِم أشـُكُر اإلخـوةَ الـزمـالَء فـي مـدرسـِة داِر الـعلِم لـإلمـاِم الـخوئِـيِّ فـي الـنجِف األشـرِف، واألصـدقـاءَ 
األعـّزاَء مـن خـارِج الـمدرسـِة عـلى الـُجھوِد الـتي بَـَذلُـوھـا فـي سـبیِل تـنظیِم ُمـلتَقانـا ھـذا، والسـالُم عـلیكمْ 

ورحمةُ هللاِ وبركاتُھ.


