
بسِم ِهللا الرحمِن الرحیم 

والـصالةُ والسـالُم عـلى سـّیِد الخـلِق، الـرحـمِة المھـداِة والـنعمِة المسـداِة لـكلِّ الـعالـمینَ 
محّمٍد وآلِھ األطھاِر وَصحِبِھ الُمنَتَجِبیَن األخیاِر.  

السالُم علیكم ورحمُة ِهللا وبركاُتُھ ... 

أسـتھلُّ كـلمتي بـاإلعـراِب عـن الـشكِر الجـزیـِل لـإلمـاِم األكـبِر األسـتاِذ الـدكـتورِ 
أحـمِد الـطّیِب شـیِخ األزھـِر ورئـیِس مجـلِس ُحـكماِء المسـلمیَن، والـشكُر مـوصـوٌل لـلسادةِ 
میَن لھـذا الـمؤتـمِر.. ألقـوَل لـكم بـكالٍم یخـُرُج مـن صـمیمِ  أعـضاِء المجـلِس والـسادِة الـمنظِّ
الـقلِب وینسجـُم مـع مـا تشھـُده الـمرحـلُة الـراھـنُة بـأنَّ الـنجَف األشـرَف ُتـشاِطـُركـم الـھمومَ 

ِة والعاَلِم .  وُتتاِبُع معكم بقلٍق بالٍغ الوضَع الحاليَّ لألمَّ

وقـد حـَمَلْتني أقـداِمـَي ُمسـرعـًة لھـذِه الـقاعـِة بـعد االّطـالع عـلى مـضموِن رسـالـِتكم 
الـتي یـتوقَّـُد مـنھا اإلصـراُر والجـّدّیـُة فـي الـعمِل المشـترِك لـما یـترّتـُب عـلى عـاِتـقنا مـن 
تـكلیٍف شـرعـيٍّ لـممارسـِة دوِرنـا الـرسـالـيِّ الـحقیقيِّ لحـمایـِة مـباِدِئـنا وِقـیِمنا الـتي أمـَرنـا هللاُ 
ُ َعـَمَلُكْم َوَرُسـولُـُھ َواْلـُمْؤِمـُنونَ  جـلَّ شـأُنـھ بـھا، قـال تـعالـى: (َوقُـِل اْعـَملُوا َفَسـَیَرى هللاَّ

ُئُكْم ِبَما ُكْنُتْم َتْعَملُوَن) (التوبة 105)  َھاَدِة َفُیَنبِّ وَن إَِلٰى َعالِِم اْلَغْیِب َوالشَّ َوَسُتَردُّ

ولـّما كـّنا نـعمُل مـًعا مـن ُمـنطَلِق االلـتزاِم الـدیـنيِّ واألخـالقـيِّ واإلنـسانـيِّ لـلمصلحةِ 
الـعاّمـِة، والحـرِص لـتطبیِق مـبادئ الـدیـِن الـحنیِف، والـوسـطّیِة الـتي كـّرم هللاُ_ جـلَّ 
شـأُنـھ_ بـھا ھـذه األّمـَة واضـعیَن نـصَب أعـیِننا التشـریـعاِت الـسماوّیـَةال سـّیما اإلسـالمـیةُ 
الـتي ُعـِنیْت بـحفِظ الـنفِس اإلنـسانـیِة ، والـتصّدي لھـذا الـُغوِل الـكبیِر الـذي یـجتاُح بـلداَنـنا ، 
وُیـوِقـُع بـأبـناِئـنا، ولـكي نـنأى بـأنـفِسنا، بـوصـِفنا قـادَة دیـٍن وفـكٍر، عـن االنـغالِق والـتعصُّبِ 
لـكوِنـنا فـي خـطِّ مـواجـھِة حـرٍب فـكرّیـٍة َعـَقدّیـٍة وأیـدلـوجـیٍة خـالـصٍة، ولـِعَظِم مـسؤولـیِتنا 
ـَز فـي  سـنكوُن أكـثَر الـناِس مـسؤولـیًة بـین َیـَدي ِهللا سـبحاَنـھ وتـعالـى، لـذا عـلینا أن ُنـَركِّ
دراسـِة الـمتغیِّراِت والـتطّوراِت الـتي حـلّْت فـي بـلداِنـنا ، وابـُتلِینا بـھا، وتـشخیِص الـمشكلةِ 
بـأبـعاِدھـا الـحقیقیِة مـن أجـِل إظـھاِر وتـدارِك الـصورِة الـناصـعِة لـدیـِننا وإنـسانـیِتنا الـتي تـكادُ 

ھٍة الُتطاُق بشاعُتھا.   تكتسي بثوٍب رثٍّ وصورٍة ُمشوَّ

َه،  َد، وأن ُنـحبَِّب ال ُنـكرِّ َب ال ُنـبعِّ ، عـلینا أْن ُنـقرِّ ومـن ُمـقتضى الـواجـِب الشـرعـيِّ
وأن نـحفَظ جـوھـَر الـدسـتوِر الـسماويِّ الـسْمِح الـذي جـاَء أصـالً مـن أجـِل اإلنـساِن روًحـا 
وجسـًدا واھـتمَّ بجـمیِع شـؤوِنـِھ الـحیاتـیِة والـتربـویـِة واالجـتماعـیِة إذ خـلَق هللاُ اإلنـساَن فـي 
أحـسِن تـقویـٍم، وكـان مـن أھـمِّ مـقاصـِد التشـریـِع اإلسـالمـيِّ األخـُذ بـوسـائـِل الحـمایـةِ 
ـَد الـبارُئ سـبحانـھ فـي كـتاِبـِھ الـعزیـِز بـأقسـى الـعقوبـاِت والخـلوِد فـي  والـرْدِع، ولـقد تـوعَّ

ناِرجھّنَم وبئَس العذاُب لمن یعتدي على روِح أخیِھ اإلنساِن أو جسِدِه أو فكِره. 
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ومـعلوٌم أنَّ الـسّنَة الـنبوّیـَة الشـریـفَة لـم ُتـمیِّْز بـین دِم اإلنـساِن بـصورٍة عـاّمـٍة، 
لـجنٍس أو لـوٍن أو انـتماٍء، وإّنـما نـظرْت إلـیِھ بـأّنـھ ذلـك المخـلوُق الـذي كـّرمـھ هللاُ وفـّضَلھ 
عـلى كـثیر مـن خـَلَقھ، وقـد تـواتـرْت الـنصوُص فـي ھـذا الـباب وحـِفَظِت الـحقوَق لجـمیع 
بـني اإلنـسان، ومـن أھـمِّ الـضوابـِط الـتي جـاءْت فـي الـسّنِة الشـریـفِة أنَّ الـنفَس مـحترمـةٌ 
احـتراًمـا مـطلًقا بـعیًدا عـن انـتماِئـھا لـدیـٍن أو قـومـّیٍة أو مـذھـٍب ُمـعیٍَّن، ذلـك ألنَّ اإلنـسانَ 
سـِة الـكثیرةِ  ـا كـاَن، وقـد ورَد فـي الـنصوِص الـُمقدَّ لـذاِتـِھ مخـلوٌق یسـتحقُّ االحـتراَم أّیً

والمّتفِق علیھا تحریُم قتِل النفِس بغیِر حق دون تقیید ھذه النفس بمؤمنٍة أو كافرٍة. 

وأمـام التحـّدیـاِت واإلشـكاالِت الـتي َتـعِصُف بـعالـِمنا، والـفتِن الـتي فـّتَتْت مـجتمعاِتـنا 
لـتفریـِقھا وتشـتیِتھا، ومـا نـتَج عـن ذلـك مـن آثـاٍر فـي حـاضـِرنـا ومسـتقبلِنا، بـعد أْن كـّنا كـتلةً 
واحـدًة یجـمُعنا الـوطـُن الـواحـُد واألُخـّوةُ الـصادقـُة وحـسُن الـجواِر والـقیُم اإلنـسانـیُة الـنبیلُة، 
لـذا عـلینا أْن نـضَع الُسـُبَل الـكفیلَة لـمعالـجِتھا بـالـطرِق السـلیمِة والـمواجـھِة الـعلمیِة الـتي 
َتـضَمُن نـتائـُجھا الـوصـوَل لـلعالِج الـنافـِع الـذي مـن شـأِنـِھ تـقلیُص الـُھّوِة بـیَن الـشعوبِ 

وتقلیُل األضراِر. 

السادةُ المحترموَن... 

مـن أجـِل الـعمِل بجـّدیـٍة بـالـغٍة ولـغرِض تـعزیـِز الـثقِة، الأرى أيَّ سـبیٍل لـنا سـوى 
الـمصارحـِة إْن أردنـا الـوصـوَل لـمرضـاِة ِهللا وغـفراِنـھ، وبـوّدي فـي ھـذا الـموقـِف وقـبلَ 
إثـارِة بـعِض الـتساؤالِت، أْن أقـوَل: عـلینا أن نـعترَف ونـتقّبَل أّوالً بـأّنـھ الیخـلو دیـٌن أو 
مـذھـٌب، أو حـضارةٌ أو قـومـّیٌة مـن رأي غـیر مـقبول أحـیاًنـا، ومـن الـغثِّ والـسمیِن، 

والصحیِح والسقیِم، وال توجُد أّیُة مدرسٍة فكریٍة معصومٍة عن الخطأ. 

ُم فـكًرا أو مـدرسـًة أو مـنھًجا أو  لـكن ھـل مـن اإلنـصاِف والـموضـوعـیِة حـینما ُنـقیِّ
شـخًصا أن نـضَع إصـَبَعنا عـلى اإلخـفاقـاِت فـقط، دوَن الـبحِث عـن المشـتَركـاِت؟ ثـّم إّنـي 
أعـَجُب لـمْن َیسـتغِرُب مـن وجـوِد داعـَش؟ ألـْم تـكْن والدًة شـرعـیًة وطـبیعیًة لـلتراثِ 
ُس فـي الـمناھـِج الـدراسـیِة لـبعِض  ِف؟ ونـتاًجـا لـما ُیـدرَّ الـدیـنيِّ الـمتطرف والـفكِر الـمتطرِّ
ُس أطـفاَلـنا فـي الـَموِصـِل والـرّقـِة تـلك الـمناھـَج نـفسھا؟  الـدول؟ وأمـا نـعلُم بـأّن داعـَش ُتـدرِّ
ثـّم إلـى مـتى ھـذا الـصمُت ونـحن نـرى بـأمِّ أعـُیِننا بـعَض دوٍل تـتبّنى اإلرھـاَب والـتطّرفَ 
مـن خـالِل الـتمویـِل واإلعـالِم ووسـائـَل أخـرى؟، وال أعـِرُف مـتى نـتعلُّم مـن الـتاریـخ 
ونسـتفیُد وُنـفیُد مـن دروِسـِھ بـأّن دعـَم اإلرھـاِب "سحـٌر یـنقلُب عـلى الـساحـر"، (إِنَّ هللاََّ ال 
ُروا َمـا ِبـأَْنـفُِسِھْم)، ولـو تـساَءلـنا: مـن خـّوَل رجـَل الـدیـِن سـواٌء أكـان  ُرَمـاِبـَقْوٍم َحـتَّى ُیـَغیِّ ُیـَغیِّ
ُمـغِرًضـا أم جـاھـالً لیخـُطَب بـالـناِس ُمسـتنًدا إلـى مـوروٍث تـاریـخيٍّ مـغلوٍط فـي تفسـیِر آیـةٍ 
أو روایـٍة لـُیكفَِّر مـجتمعاٍت وأمـًما بـأسـِرھـا وُیِحـلَّ قـتَلھم؟ ، ومـن یتحـّمُل الـمسؤولـیَة؟، 
وھـل ُیـعَقَل أنَّ الـرئـیَس األمـیركـيَّ ووزیـَر خـارجـیِتِھ یـحّثاِن المسـلمیَن الـسّنَة والشـیعةَ 
ـھا الـسادةُ: ُكـلُّنا نتحـّمُل الـمسؤولـیَة،  عـلى الـمصالـحِة والـعیِش مـًعا؟!، بـكلِّ أسـٍف أقـولُـھا أیُّ

  2



ا كـان أو غـربـّیًا،  ـا، شـرقـّیً ا كـان أو یـھودّیً ا ، مسـیحّیً ا كـان أو سـنّیً وال أسـتثني أحـًدا شـیعّیً
ذلك لوجوِب العمِل الجماعيِّ الُمتضاِفر. 

ُرناـ الذـي ال  ا ھوـ قدـَ نعـم نحـُن فيـ مأـِزٍق حقـیقيٍّ وأماـَم تحدـٍّ كبـیٍر، ووجوـُدناـ معـً
مھـرَب مـنھ، وال ُیـمِكُن أن نـتصّوَر اسـتقراًرا حـقیقًیا لـمنطقِتنا أو الـعالـِم فـي ظـلِّ تـھمیشِ 
ُمـكّوٍن آَخـَر، ودیـانـٍة أو طـائـفٍة مـعیَّنة ، فـال ِسـلَم دوَن حـفِظ الـتواُزِن واالعـتداِل، كـما 
یـجب أن ُیـحتَرَم الجـمیُع فـي ظـلِّ الـعدالـِة اإلنـسانـیِة والـمواطـنِة والـمساواِة فـي الـواجـباتِ 

والحقوِق، ویبقى الحساُب على ربِّ العباِد.  

ھـنا تـكُمُن وظـیفُتنا "والخـطاُب لـحكماِء األّمـِة" فـي الـمواجـھِة والـمعالـجِة مـن 
ھـا مـن ِهللا تـباركَ  عاِتـنا وبـذِل الـجھوِد االسـتثنائـیِة بـعزٍم وقـّوٍة نسـتمدُّ خـالِل لـقاءاِتـنا وتجـمُّ
وتـعالـى ومـن حـولِـِھ وقـّوِتـِھ انـطالًقـا مـن مـنابـِرنـا وخـطابـاِتـنا ومـؤّسـساِتـنا ومـدارِسـنا 
ـنا  ومـتابـعِة الـمناھـِج، وتـوسـیِع مـساحـِة الـتعاُوِن بـیَننا عـلى الـِبرِّ والـتقوى كـما أمـَرنـا ربُّ
الـخبیُر الـلطیُف، وأْن نـكوَن مـتیقِّظیَن مـتكاتـفیَن مـعاھـدیـَن َهللا ورسـوَلـُھ وأنـبیاَءه صـلواُتـھ 
وسـالُمـھ عـلیِھم أجـمعیَن، عـلى أْن نحـِمَل سـالَح الـفكِر الـنیِِّر الـذي جـاءْت مـن أجـلِھِ 
رسـاالُت الـسماِء لـدْحـِر الـفكِر المنحـِرِف الـذي صـنَعُھ األشـراُر عـن قـصٍد أو مـن غـیرِ 
ِف فـي صـفِّ اإلیـماِن ونشـِر الـِبَدِع بـین الـعوامِّ مـن الـناِس، تـلك  قـصٍد لـزرِع بـذرَة الـتطرُّ

ًة اْبَتَدُعوَھا َما َكَتْبَناَھا َعَلْیِھْم)(الحدید 27) .  الِبَدُع التي استنكَرھا اإلسالُم  (َوَرْھَباِنیَّ

ومـن أھـمِّ الحـلوِل والـمعالـجاِت الـقضاُء عـلى الجھـِل والتخـلُِّف والـفھِم الـخاطـئِ 
فـِة والـتكفیریـِة الـتي جـعلت  لـإلسـالِم وعـقائـِدِه وأحـكاِمـِھ، ومـواجـھُة األفـكاِر الـمتطرِّ
اإلسـالَم دیـناً ُمـخیفاً، وكـذلـك قـطُع دابـِر الـَدَجـِل والـتضلیِل الـذي تـرتـكُز عـلیھ داعـشُ 
ِج أو الـتخاُصـِم عـلى الجـزئـّیاِت، إلـى  وأخـواُتـھا فـي فـتاواھـا، وأن نـنتقَل مـن دوِر الـتفرُّ
الـخیاِر الـوحـیِد وھـو نشـُر ثـقافـِة الـتساُمـِح والـتعاُیـِش والـتحاُبـِب، والـحثُّ عـلى روحِ 
الـمواطـنِة الـتي مـا زالـْت بـعُض والءاِتـھا عـاكـفًة عـلى الـِعرِق والـجنِس والـقومـّیِة والـدیـنِ 
والـمذھـِب، وكـذلـك حـفُظ الـمفاھـیِم الـصحیحِة لـلمواطـِن مـن حـقوٍق وواجـباٍت َبـدًءا بـالـتعلیمِ 
ومـراقـبِة الـمناھـِج الـدراسـیِة، ومـواجـھِة مـا یـصُدُر مـن بـعِض الـفضائـیاِت والـمواقـِع الـتي 
ُج لـلعنِف؛ والـتصّدي لـمن تخـلَّوا عـن أمـانـِتِھم الـعلمیِة وأصـبحوا  ُتـثیُر الشـبھاِت، وُتـروِّ
دعـاَة َضـالٍل، "ولـألسـِف مـن جـمیِع الـِفَرِق وال أخـصُّ ھـنا ِفـرقـًة دوَن أخـرى"، والـسْعيِ 
لـتأسـیِس فـكٍر یـقبُل الـحواَر مـع اآلَخـِر مـبتعدیـَن عـن الـحواِر الـصادِم، وعـدِم الـتعّدي 
سـاِت اآلَخـریـَن ورمـوِزِھـم، ومـشاركـِة الـُنَخِب الـفكریـِة واألكـادیـمیةِ  والـتجاُوِز بسـبِّ مـقدَّ
واإلعـالمـیِة الـمعتِدلـِة فـي مـؤتـمراِتـنا وإعـادِة قـراءِة الـنصوِص الـدیـنیِة والـتراِث، وتشـریـعِ 
جـیَن لـثقافـِة الـعنِف والـكراھـیِة، وتـبنِّي مشـروعِ  الـقوانـیِن الـكفیلِة بتجـریـِم الـطائـفیِة والـمروِّ
الـمواَطـنِة الـحقیقیِة الـبعیِد عـن اإلثـنّیاِت والـقومـّیاِت الـعابـِر لـألدیـاِن والـمذاھـِب لـنبنَي وطـًنا 

یحتضُن الجمیَع وُتحتَرُم فیھ الكرامُة اإلنسانیُة. 
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لـذا أحـِرُص دائـًما عـلى تـذكـیِر نفسـي بـأّنـنا نـسعى جـمیًعا إلـى مـا فـیھ الـصالـحُ 
الـعامُّ، وكـلُّنا ُنـِحبُّ الـخیَر مـن أعـماِق قـلوِبـنا، وكـلُّنا نـعمُل مـن ُمـنطَلِق االلـتزاِم بـالـقیمِ 
الـدیـنیِة واإلنـسانـیِة والحـرِص عـلیھا، ومـن خـالِل الـمعایـشِة لـلظرِف الـراھـِن الـذي یـمرُّ بـھ 
بـلدي الـعراُق اسـمُحوا لـي أن أعـِرَض عـلیكم رؤیـَة الـنجِف األشـرِف مـن خـالِل بـعِض 
الـمواقـِف لـلمرجـعیِة الـدیـنیِة الشـیعیِة الـعلیا فـي الـعالـِم اإلسـالمـيِّ الـتي لـم یـصُدْرعـنھا فـي 
تـاریـِخھا الـطویـِل أّیـُة فـتوى ضـّد األدیـاِن األخـرى أو الـمذاھـِب اإلسـالمـیِة وأتـباِعـھا 
مـتناغـمًة مـع مـا أوصـى بـھ أمـیُر الـمؤمـنیَن عـلٌي (عـلیھ السـالم) مـالـًكا األشـتر الـذي عـّینھ 
ا لـلرعـّیة، ُمـحترًمـا لـمشاعـِر الـناِس مـن أّیـِة فـئةٍ  والـًیا لـھ عـلى ِمـْصَر، بـأن یـكوَن ُمـحّبً
ْم ، وال  َة َلھـُْم، واللـُّْطَف ِبھـِ َحبَّ ِة، واْلمـَ ِعیـَّ َة لِلـرَّ ْحمـَ ـَْبَك الرـَّ ْر َقل كـانـوا حـین قـال: "وأَْشعـِ
ـا  یـِن، وإِمَّ ـا أٌَخ َلـَك فِـي الـدِّ ـُھْم ِصـْنَفاِن: إِمَّ َتـُكوَنـنَّ َعـَلْیِھْم َسـُبعاً َضـاِریـاً، َتـْغَتِنُم أَْكـَلُھْم؛ َفـإِنَّ
َنـِظیٌر َلـَك فِـي اْلَخـْلِق"، ومـا زاَل مـراجـُعنا كـما كـانـوا فـي تـأریـِخِھم الـطویـِل یـؤمـُنون 
بـالـتعاُیـِش الِسـلميِّ بـیَن أبـناِء الـمذاھـِب اإلسـالمـیِة مـن ُسـّنٍة وشـیعٍة وغـیرھـما، وبـیَنھم 
وبـیَن أبـناِء األدیـاِن األخـرى، وقـد أّصـلوا ذلـك بـمنھٍج عـمليٍّ یـبتعُد عـن الـشكلیاِت غـیرِ 
ُس ثـقافـَة الـتقاُرِب والـتعاُیـِش، فـلم أقـرْأ أو أسـمعْ  الـُمنِتجِة لـحساِب الـمضموِن الـذي ُیـكرِّ
خـطاًبـا لـلمرجـعیِة الـدیـنیِة فـي الـنجِف األشـرِف فـي حـاضـِرنـا َیـخصُّ الشـیعَة ُمـطَلًقا.. بـل 
كـانـْت كـلُّ خـطابـاِتـھا لـلعراقـییَن كـاّفـًة بجـمیِع دیـانـاِتـھم ومـذاھـِبھم ومـشارِبـھم، والیـخفى 
عـلى أحـٍد الـوقـفُة الـتاریـخیُة لـمرجـعّیِتنا بـإطـفاِء نـاِر الـفتنِة الـتي أراَد بـھا الـعدوُّ إراقـةَ 
ـینِ  الـدمـاِء واالقـتتاَل بـیَن أبـناِء الـبلِد الـواحـِد مـن خـالِل تـفجیِر مـرقـِد اإلمـامـیِن الـعسكریَّ
اَء، بـل حـثَّْت عـلى التھـدئـِة والـتكاُتـِف ووحـدِة الـكلمِة، فـضالً عـن  عـلیِھما السـالُم بـساَمـرَّ
ـِریـَن مـن مسـیحّییَن وإیـزیـدّیـیَن وصـابـئٍة وعـرٍب مسـلمیَن مـن الـُسّنةِ  اسـتقباِل الُمھجَّ
واحـتضاِنـھم فـي مـدیـنِة الـنجِف األشـرِف وكـربـالَء الـمقّدسـِة والـتكفُِّل بـِھم وتـقدیـِم الـعونِ 
والـمساعـداِت اإلنـسانـیِة لـعواِئـلِھم بـل أكـثَر مـن ھـذا، لـمن ُیـریـُد أن ُیـتابـَع إلـى ھـذه الـساعـةِ 
لـم تـتوقـْف قـوافـُل الـمساعـداِت اإلنـسانـیِة مـن الـمرجـعیِة الـدیـنیِة إلـى الـمخّیماِت فـي أربـیلَ 

والَموِصِل وتكریَت واألنباِر وغیِرھا من مناطِق العراِق المنكوبِة. 

واسـمحوا لـي أْن أقـرأَ عـلیكم مـن الـنصوِص الـواردِة فـي خـطاِب أحـِد عـلماِئـنا 
قـائـال : "امـتداًدا لـنھِج أئـّمِة أھـِل الـبیِت عـلیِھم السـالُم وتـعالـیِمِھم لشـیعِتِھم جـاءْت دعـوةُ 
، وأدنـى حـدٍّ  رةُ إلـى الـعیِش المشـترِك والـتعاُیـِش الِسـلميِّ والسـلِم األھـليِّ عـلماِئـنا الـمتكرِّ
مـنھ عـدُم الـتعّدي والـتجاوِز بسـبِّ وھـتِك مـقّدسـاِت اآلَخـریـَن ورمـوِزِھـم وتـرُك الـكلماتِ 
ِض لـھم، بـل اسـتعماُل كـلِّ األدِب واالحـتراِم والـتعاوِن عـلى  الـنابـیِة والـخشنِة والـتعرُّ

ا " .  القواسِم المشتركِة التي ھي كثیرةٌ جّدً
ِتنا لـھو خـیُر شـاھـد عـلى الـمواقـِف اإلنـسانـیةِ  َم مـن إیـجاٍز لـمواقـِف مـرجـعیَّ  ومـا تـقدَّ

األصیلِة في المواطنِة. 
وفـي الـختاِم أسـأُل َهللا عـزَّ وجـلَّ أن ُیـِرَیـنا الـحقَّ حـًقا ویـرَزقـنا اتـباعـھ وُیـِرَیـنا 
الـباطـَل بـاطـالً ویـرزَقـنا اجـتناَبـھ، وَیـُمنَّ عـلینا بـحولِـِھ وقـّوِتـِھ لـلتصّدي لـكلِّ التحـّدیـاِت الـتي 

  4



نـواِجـُھھا ویـوفِّـَقنا لـتعزیـِز قـیِم الـمحّبِة والـتعایـِش والـموّدِة بـیَن بـني البشـِر عـلى أسـسٍ 
إنـسانـیٍة مشـتَركـٍة،ونـدعـوه جـلّْت قـدرُتـھ أن یـوفِّـَقنا ونـحن تـحَت ھـذه الـقّبِة الـمباَركـِة ومـع 
ـسِة الـمعروفـِة بـتاریـِخھا الـعریـقِ  ھـذا الجـمِع الـمؤِمـِن والـمبادرِة الـعظیمِة لھـذه الـمؤسَّ
 ، ومـواِقـِفھا الـنبیلِة الـدیـنیِة واإلنـسانـیِة وقـیادِتـھا لـمشاریـَع عـمالقـٍة فـي وحـدِة الـصفِّ
واسـتقطاِبـِھا الـخیِّریـَن فـي األرجـاِء مـن أجـِل الـتعاوِن لنشـِر الـمحّبِة والـوئـاِم لـبني 
ُر شـكري وامـتنانـي لـلسادِة الـمسؤولـیَن عـن تـنظیِم ھـذا الـمؤتـمِر والـجھودِ  اإلنـسان ،وأُكـرِّ
الـكبیرِة فـي إعـداِده، جـعَلھا هللاُ فـي مـیزاِن حـسناِتـِھم وتـقّبلوا خـالـَص دعـائـي لـلحاضـریـنَ 

جمیًعا بالتوفیِق والسداد . 

والسالم علیكم 

جمھوریة العراق – النجف االشرف 
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