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ِم 
َ
 سالٍم من النجِف للعال

ُ
 رسالة

 لا       
ُ
ِِ  جمثُل النجف ََ الـُػِت ي  الػلل ََ لممؼممن  ارمطهَع السًي َّ  لاهر

ُ
  ؿُط

ُ
وكس حلولذ النجف

ََ زًلنٍت ومصهٍب. وكس   جمُنٍز بن
ََ
هل السًي َِّّ والاجخملعّ ِ ؤَ جنفخَح ؤملَم الجمُِؼ زو ًِ ٌَ ػنىاِث نـل ًىا

ِؼ ارمخٌّطفِت الت َّ حؼخغلُّ السًَن لنـِط الػنِف والىطاهُِت.   وكفْذ بيّلِ كىاهل الؼممُِت ؤملَم ارمـلَض

 لممـطوِع      
َ
ذُت  الجصوَض الخلٍض

َّ ِت ارملخبؼِت من  إ إلانؼلنّيِ لحىظِة النجِف جطِجُؼ إلى ؤكىِلهل الفىٍط

َِ وإلانؼلنُِت مؼ غّىِ النظِط غن  مىا ؤجبلَغهِ وزّضبىهِ غلى حّبِ إلانؼل
ّ
ؤهِل بِِذ النب َِّّ )ع( الصًَن غم

منل إلاملُم غل ٌّ غمُه الؼالم وهى ؤ
ّ
َّ النلغ انخملءاِجِه السًنُِت وارمصهبُِت والػطكُِت   فلس غم ٌُ ؤئّمِخنل  ؤ ّو

ٌَ لً ي  الخمم". َاُم الجمُِؼ غلى  1كنفلَ: "إّمل ؤٌخ لً ي  السًِن ؤو نظن ه ًجُب غمُنل احت
ّ
وهصا ٌػي َّ ؤن

 ؤّيِ جمُنٍز وبػًُسا غن وّلِ الػلبُلِث الجلهمُِت.
ََ
 ؤػلِغ مبسؤ لادّىِة وارمؼلواِة زو

 الؼالِم        
َ
 زائًمل جحمُل ضػللت

ُ
ِف مؼ ؤجبلِع السًلنلِث وارمصاهِب لادطي    وولنذ النجف ٌُ وارمىّزِة والخػل

َِ لادطي لمنجِف وبللػىؽ   ومن بلِب   من غمملِء لازًل
ٌ
 ومخبلزلت

ٌ
لضاٌث مىّطضة وولنذ هنلن ومل ظالْذ ٍظ

ُِ الللبُئ )ث ٌِ السًِن ي  السًلنِت ارمنسائُِت ؤغع  ؤكسكلِء 384النمىشِج ولَ إبطاهُ ِس  هـ( وهى من ضجل ُّ الؼ

َِ الطابِؼ وبساًِت الخلمِؽ  وجلمُؼ هخلِب "نهج 406الطض  َِّّ )ث هـ( وهى ؤحُس هبلِض غمملِء الـُػِت ي  اللط

 ََ  بن
ُ
 الػمُلت

ُ
 الطوحُت

ُ
َِ   وكس ؤّزث اللساكت ِ  هخلٍب لهل بػَس اللطآ  ؤه

ُ
ُه الـُػت البالغت" الصي حػسُّ

                                                           
1
 .األشتر لمالكعلي )ع(  اإلمام عهد ،البالغة نهج  
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طْث بػنى  ـِ
ُ
َِ إلى مجمىغٍت من الطػلئِل ن   2اَ "ضػلئل الللبئ والـٍطف الطض  َّّ".الطجمن

ُ
ف وكس ضزل الـٍط

ََ بًِخل  ه بػَس مملِجِه بثملنن
َ
 ي  مٌمِػهل ارمـهىِض غن فولِئِمِه لادالكُِت وكفلِجِه 3الطض  َُّّ كسًل

ُ
  ًخحّسر

ُِ زًِنِه مٌمًلل   ًلٌى :  النظِط إلى ادخال
ََ
 إلانؼلنُِت زو

 ؤ ضؤًَذ هُف دبل هُلُء النلزي      ىاِز ـــــؤغِممَذ مْن َحَممىا غلى لاغ

ُه 
َ
ََ لؼلن  ىازيــــــــــــــــــّىًزا وبـــــــَب غُ ـــــــى منلكـــًخم     مل ملث َمْن جػَل العمل

 ِز لــــــــــــــــــــــــــــــٍل ونجـــــــــّلِ دملئـــــــــلٍق بىــــــــُطُه     بــــــــفلشهْب همل شهَب الطبُُؼ وإز

ََ الؼُُس غلّ  بحُط الػمىم )ث      ِف الطض  َِّّ إلى كلغسٍة غنَس غمملِء الـُػِت ؛ إش ول ٌَ ػمىُن الـٍط وكس جحّى

 مؼ الـُِر الللبئ َِّّ ؤبي بـنَ غنِس  َّ   1962
ٌ
 غمُلت

ٌ
ُه كساكت

ُ
( من هبلِض مطاجِؼ النجِف آنصاَن جطِبٌ

 
ٌ
ًَ كساكت  ل

َُ
 جيى

َ
ه بػُى ؤكسكلِئِه : "هُف

َ
ََ ػإل  بـٍُر كلبئ ٍَّّ ؟ ضز  غميهِ بللـػط: وحن

ٌ
ُسة  ًو

 
ٌ
َِ كساكت ََ ؤبي بـن  لِب ـــــــــلِم ولاحلـــــسي لاًـــــى مــجبل   بُي َّ وبن

ي ألضج
ّ
ِسنل الطض  َّْ والللبي  ى الىز  ًبلى بُننل    خخإن ُّ  4وِىزاِز ػ

ٌِ السًِن من          مؼ ضجل
ً
ًُ غالكلِث كساكٍت واػػت ََ الـُُر محّمس حؼنَ ولؿف الِغٌلِء ًمخم وول

ُِ البللِغ الصضوِة ي  إلانؼلنُِت : َِ ي  الػطاِق   وهى كلحُب الـػِط ارمػطو  مذخمِف لازًل

 ـــبن
ّ
 ـــــل جمُـػـــــــي آزٍم إن

ً
 ؤّمِ   ـىــل وبنــــبُننأِخ  ـــــــِظ الخـــــــلحفـ  ؤٍب   ـىــــبن ل

                                                           
2
 .1691 ،الكويت الرضي، والشريف الصابئ رسائل  

3
 . 339 – 331 ، المجلد االول، صم1691/هـ1331، بيروت، صادر دار، الرضى الشريف ديوان  

4
 http://middle-east-online.com/?id=156441  

http://middle-east-online.com/?id=156441
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 ِْ ُِ ؿـّتى الحعاظاِث بِنى
ُ
ى
ُ
ِِ   غِهْسج َُ الخولُضِب بللىه ِْ غن  ومل بِنى

      
َ
 وكطاءة

َ
ًَت َِ منهِ الػر ٌِ السًِن اليهىِز ي  الػطاِق لُخػم  غنَس ضجل

 الـُُر محمُس جىاز البالغ ُّ
َ
وكس جممص

ا وممل ال   جسًّ
ٌ
َة  هثن

ُ
 ًمىُن حلُطهل ي  هصه الىضكِت.النلىِق اليهىزًِت   ولامثمت

ِس  ُّ  الؼ
َ
َة ل ي  الخػلُمِل مؼ املجخمِؼ الػطاقّ ِ   فمن ًخلبْؼ ػن ًُ  النجِف دٌلًبل مسن

ُ
وكس وّىنْذ مطجػُت

 ٌَ َِ ارملهُِت   وهى مل ظا َِ ي  اللطاغلِث الٌلئفُِت الت َّ هّعْث ببالِزنل ي  الؼنن الؼِؼخلنّيِ ًجْسُه كّملَم لامل

ُل إال الخٌلَب الانؼلني  الـلمَل الولمَن رمللحِت وّلِ  ًبخػُس غن وّلِ 
ّ
مث ًُ ؤنىاِع الانحُلظاِث الٌلئفُِت وال 

 ٌِ ََ من مذخمِف انخملءاِتهِ   وهصا مل وِضزُه من ؤػلجصِجِه من هبلِض مطاجِؼ النجِف من لاجُل الػطاكُن

ه وؤجبلَغه غلى شلً ؤًًول.
َ
 الؼللفِت   وكس ضّوَن جالمصج

ٍِ زًي ٍَّّ ي  الػطاِق  بل ولُّ مل فلس         جإػَِؽ حى
ُ
ذللف ًُ ه 

ّ
َس الؼُُس الؼِؼخلنيُّ بيّلِ كطاحٍت ؤن

ّ
ؤه

 لجمُِؼ ميّىنلِث البمِس ولِؽ 
َ
لِث الثللفُت ُّ َُم الخلىك زيٌّ ًحت ٌِ مسنيٌّ زًملطاًيٌّ حػسُّ ًٌمُح إلُه هى حى

ِِ ال ََ بلػ ََ من شلً   ومن ًخلبْؼ دٌَب الجمػِت لممخحّسزن ل مؼخمًطا ؤهث
ًّ
َّ هنلن دٌ ؼِؼخلنّيِ ٌـلهْس ؤ

نلِث السًنُِت والػطكُِت املخخمفِت ي  البمِس   بل ؤًًول  ُلِث وارميّىِ
ّ
َاِم لاكم من جإهُِس ارمٌللِب ارمسنُِت واحت

لضاِث إلاػالِم الؼُلس  َِّّ وؤّيِ مـطوٍع آدَط من ُّ ٌِ السًِن من كبِل ج  ؤملَم املحلوالِث الػخغال
ُ
 وكفذ ارمطجػُت

ُلِث السًنُِت.
ّ
نلِث لادطي ولاكم ُط ػمًبل ي  حلىِق ارميّىِ

ّ
ؤز  ي  البمِس وٍُ

َ
 الٌلئفُت

َ
ََ الفخنت ثن ًُ  ؿإِنِه ؤَ 

       
ٌ
 ومخبلزلت

ٌ
لضاٌث مؼخمّطة ٌِ السًِن من السًلنلِث لادطي فهنلن ٍظ ؤمل ي  جلنِب المللءاِث مؼ ضجل

 َُ ٌُ غملنىئل زل   هبن َِ والخلى لمنجف   فلس ظاض اليلضزًنل  مّطجن
َ
ََ ي  الػطاق  النجف ن ُّ ٌِ السًِن ارمؼُح ضجل
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ىا 
َ
 والخل

َ
 لاؿُط

َ
ِس الؼِؼخلنّي   وكس ظاض ممثمى مؤّػؼِت ػلنذ اجیسیى النجف ُّ  الؼ

ُ
ول  مطٍة و ػملحت

لضِة و الؼُُس الؼِؼخلنيُّ وجبلزلىا ضػلئَل املحّبِت والؼالم ٌَ الٍع   5دال
ُ
 بنَ ن

ٌ
ٍب   وهنلن لللءاٌث مؼخمطة

َ
ذ

ٌَ مذخِمِف اللولًل  ُِّ فيهل النللُؾ والحىاُض البّنلُء حى ٌِ السًِن من مذخمِف السًلنلِث ي  النجِف ًخ من ضجل

ا إلى جإػِِؽ املجمِؽ الػطاقّ ِ لحىاِض  ًَ ََ السًلنلِث الػطاكُِت   وكس انخهى ؤدن ارمطجبٌِت بللػالكلِث الىّزًِت بن

 َِ لازًل
ِِ ارمـلوِل    وكس ججلوَظ املجمُؽ ؤػمىَب  6  ي  كمُ

ً
املجلمالِث والبُلنلِث الوبلبُِت و زدَل مبلؿطة

 وي  وّلِ الجهلِث لجمُِؼ 
َ
 الخلّمت

َ
 وارمؼلواة

َ
َِ الػلرمُت ل منٌمللِث حلىِق إلانؼل ًُ

ّ
َِ مخبن ََ ؤجبلِع لازًل بن

ل غمُه وكلزًضا غل  لمخػٍى
ً
ه كلبال

ُ
ٍل   ممل ًجػم ٍم وجإٍو  جفٍط

ََ
َِ وارمصاهِب زو  لازًل

ً
ى جحلُِم ؤهساِفِه ودلّكت

لٍث شاِث نفىٍش اجخملعّ ٍ واػِؼ النٌلِق من مذخِمِف السًلنلِث الػطاكُِت. ُّ ه ًخوّمُن شخل
ّ
 ؤن

ٌِ اليلفِط غلى 664وكس ؤفتى ؤحُس هبلِض غمملِء الـُػِت  ابن ًلووغ )ث       ِِ الػلز هـ( بخفوُِل الحله

َُ آً ِِ الجلئِط  همل ؤفتى ارمطجُؼ الىبن ٌِ الؼّي َّّ ارمؼم ِِ الػلز ُِ بخفوُِل الحله  هللِا الؼُُس محؼُن الحىُ
ُ
ت

 جملًمل غن لاجنسِة الٌلئفُِت   ومل 
ٌ
 بػُسة

َ
َّ النجف ٌُّ غلى ؤ ُه ًس

ُّ
ِِ   وهصا وم ِِ الـُعّ  الظلل غلى الحله

 مطاجُؼ النجِف ا
َ
ِط   وغمُه فلس وكف

َ
 ي  الخػلُمِل مؼ آلاد

ُ
َُ إلانؼلنُت هل هى ارمػلًن لىبلُض مؼ ارمٌللِب ُيهمُّ

ََ هصا وشان غلى ؤػلِغ الانخملءاِث ارمصهبُِت  ٍم بن ي َِّّ مًػل زَو جفٍط َِ الؼىضّيِ والبحٍط ارمـطوغِت لمـػَبن

                                                           
5
 http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2014/01/qom-najaf-tolerance-christianity-iran-iraq.html  

6
 http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2013/06/iraq-interfaith-dialogue-council-minorities.html  

http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2014/01/qom-najaf-tolerance-christianity-iran-iraq.html
http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2013/06/iraq-interfaith-dialogue-council-minorities.html
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ٌِ ي  ػىضٍل   وجطِن لامِط إلى الـػِب الؼىضّيِ  املخخمفِت   وكس ؤفَتى مطاجُؼ النجِف بحطمِت الصهلِب لملخل

ُسه لنفِؼ  ٍط     7ه.نفِؼِه ومل ًذخلُضه ٍو

ََ بللـطاهِت        من دالِله لمعغملِء السًنُن
َُ
َط إًلًضا ًيى

ّ
َِ ؤَ ًىف ٌُ املجمُؽ الػطاق ُّ لحىاِض لازًل حلو ٍو

ِم الخإهُِس  ِع الدؼلُمِح السًي َِّّ غن ًٍط ِِ وحػٍع َِن ي  زغ ٌِ الػمِل ارمـت ٌِّ من دال مؼ املجخمِؼ ارمسنّيِ زوٌض مه

 )حّطٍت السًِن ؤو ارمػخلِس( ليّلِ شخٍم وبجمُؼ ؤبػلِزهل. الىاضِح غلى ؤهّمُِت الحّمِ ي 

هل ي        ًِ ملِث املجخمِؼ ارمسنّيِ  وانذطا
ّ
 مؼ مـلضهِت منظ

ً
ت َِ لسًنل بػًسا ؤؿس  حٍُى وكس ؤدص حىاُض لازًل

ٍَ جملعّ ٍ غن  جإػِِؽ ؤًٍط لحى  اِض لازًلَ مبلزضاٍث حؼخجُُب لخحّسًلِث الىاكِؼ الػطاقّ ِ ارمخحّطِِن   وهخػبن

ٌٍ هى كُلُمنل بخإػِِؽ  "مبلزضة الحىاض إلاػالمّي ارمؼُحّ "   ؤبطَظ مثل
ََ   ولػل  ٌِ زًٍن وكلزٍة مسنُن بنَ ضجل

َِ ي   ًَِت وضهبنِت آلابلِء السومنُيل ؼت إلاملِم الخىئّيِ الخن َهٍت من مؤػ  َؽ بمبلزضٍة مـت ّػِ
ُ
وه  إًلٌض مسنيٌّ ؤ

مُِت الثللفُِت وإلاغالمُِت    والت َّ انٌملْذ بػَس الحلزِر إلاجطامّيِ ي  هنِؼِت الػطاِق ومؤّػؼِت مؼلضاث لمخن

سِة النجلِة ي   ُّ  .  2010-10-31ػ

      
ً
 زاغُت

ََ
جلهلٍث مذخمفٍت منهل: إكالُح ارمنلهِج الخػمُمُِت بـيِل ؤَ جيى

ّ
ل ي  اج ًُ ػمُل املجمُؽ حلل َو

ِف وجبخػَس غن وّلِ  ٌُ ِط.          ودالٌ غمِمنل ي   لمىفلِق والؼالِم والخػل
َ
ؤنىاِع إلاكللِء والتهمِِف هس  آلاد

ٍَ غطاكٍُت مذخمفٍت إللللِء محلهطاٍث وإجطاِء ِوَضٍؾ هّنل  َِ وظٍلضِة لاغولِء رمس املجمِؽ الػطاقّ ِ لحىاِض لازًل
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 ي  الىكِذ نفِؼِه 
َ
ٌَ إلى حللٍت ػلئسٍة   والطغبت صي جحّى

ّ
ِط ال

َ
ٌِ  نىاجُه الجهَل بلآلد ِط من دال

َ
ُِ غلى آلاد لمخػّط

زًِت السًنُِت واللىمُِت لمبالِز. ُِ غلى الخػسُّ  إنـلِء منهٍج زضاس  ٍَّّ ؿلمٍل لمخػطُّ

ُلث      
ّ
ِؼ املجمِؽ ؤًًول الػمُل غلى كُلغِت مؼّىزٍة كلنىنٍُت جوَمُن حلىَق لاكم وجلّسُم  8ومن مـلَض

ِى غن  َِ حلىِكهل والخػٍى ًسا من ارمـلضهِت ي  الحُلِة الػلّمِت   وشلً لومل  وجىفُل لهل مٍع
ً
 دلّكت

ً
لهل حملًت

ُل 
ّ
ُلِث جخمث

ّ
ٍت لخمً لاكم ُّ ِِ هملنلٍث حيىم ٌِ جلسً مٍت من الخمُنِز وإلاكللِء   وؤًًول من دال غلىٍز ًٍى

 َِ ََ دلّكٍت واللجىِء إلى محله ِؼ كىانن هل ؤو إلى ؤّيِ إجطاٍء دلّقٍ  بدـَط ِِ ارمطجىبِت بحّلِ ػَيى بللجطائ
ُ
دلّكٍت ح

هل. َط ًمنُؼ بطوَظ ؤّيِ نىٍع من الاهٌهلِز والخمُنِز هس 
َ
 آد

َػُِر كىاغِس ارمىاًنِت ي        ََ لت ََ ارمسنُن َِ مؼ زائطٍة وػُػٍت من النلؿٌن ػمُل املجمُؽ بللخػلُو َو

بلِث 
ّ
ِت للحّسِ من اللطاِع الٌلئفّيِ ارمخللغِس  واًجلِز وجىػُِؼ ؿبىٍت  املجخمِؼ وجطكِِنِه بلرمخٌم الوطوٍض

 َِ ُِ ؤػه نلِث الـػب   وبهصا الهس  ميّىِ
ََ  ؤملَم جىػُِؼ الُهّىِة الللئمِت بن

َ
اجخملغٍُت واػػٍت ومخىاكمٍت لخلف

َِ ي  مـطوِع ػفطاِء ارمىاًنِت  مجمىغلٍث ؿبلبٍُت ي  الصي هى جإػُِؽ  9املجمُؽ الػطاق ُّ لحىاِض لازًل

ٌُ نلَس الُلَىِض  ََ ؤبنلِء البمِس وجحلو ِف بن ٌُ ِِ ارمىاًنِت والخػل ِف مفلهُ مذخِمِف منلًِم الػطاِق جلىُم بخػٍط

مِت هس  زًلنلٍث محّسزٍة لسي ؤجبلع زًلنلٍث ؤدطي   وؤًًول ًلىُم لافطاُز ي  هصا ارمـطوِع 
ّ
النمٌُِت ارمدـي

لضاٍث مخػّسزٍة لألملهِن   غميهل مبلؿًطا وججّطَِب الحىاَض ي  فولِء  بٍع
َ
ارملّسػِت لمسًلنلِث لادطي لخخػّطُ

.  حلُلّيٍ
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مل       ُّ وي  جلنِب الخسملِث إلانؼلنُِت   هنلن اهخملٌم بللٌغ ومؼخمطٌّ من كبِل مطجػُلِث النجِف وال ػ

زًَن من الحطوِب واللطاغلِث ولاكن ُس الؼِؼخلنيُّ لمفلطاِء وارمـط  ُّ  الؼ
ََ
ََ زو ُِ لادطي من املحخلجن ل

 ي  زفػلٍث 
ً
ُس الؼِؼخلنيُّ مؼلغساٍث إنؼلنُت ُّ جمُنٍز غلى ؤػلٍغ زًي ٍَّّ ؤو مصهب ٍَّّ ؤو غطقّ ٍ   فلس كّسم الؼ

 من 
َ
َن الؼّنت  ارمهّجٍط

ُ
 الـُػُت

ُ
ََ ي  الػطاِق   وكس اػخلبمذ ارمطاكُس ارملّسػت جئَنَ الؼىضٍن

ّ
مىّطضٍة لال

 لادطي.محلفظِت لانبلِض بي
َ
َئ لهِ ارمؼىَن والٌػلَم والحلجُلِث إلانؼلنُت  ّلِ حفلوٍة ومحّبٍت لخّهِ

ِز والٌلئفُِت         ََ إلى الىهِؼ الػلّمِ ي  ارمنٌلِت إش جّخجُه بؼطغٍت فلئلٍت نحَى الدـسُّ ودخلًمل ؤَوزُّ ؤَ ؤؿن

ِوطُّ بنل  ُُ ه ػ
ّ
ا من هصا الىهِؼ ونطي ؤن  جسًّ

ََ
َّ الـطَق ونحن ي  النجِف كملى ِِ ؛ أل جمًُػل ي  وّلِ نللِي الػلل

ََ الـطِق والغطِب   فمل   بن
ُ
ِِ وهى الجؼُط الطابٍ َي ي  الػلل َِ من السًلنلِث الىر  الىثن

َ
ُل مهِبٍ ِ

ّ
مث ًُ  

َ
لاوػٍ

ُط 
ُ
نل نػُِف غلى وىهٍب ًلغ

ُّ
 غلى البالِز واملجخمػلِث لادطي   فنحن وم

َ
مِلي آزلَضه الؼمبُت ُُ  هنل ػ

ُ
ًحُسر

 ًمل بػَس ًىٍم بفوِل وػلئِل الاضجبلِي والػالكلِث بُننل ًى 

ِز ولمػمِل مًػل غلى نـِط ضػللِت الؼالِم واملحّبِت       ُِ ؤملَم الدـسُّ وغمُه ؤزغى الجمَُؼ رمؼلغسِجنل ي  الىكى

ََ الجمُِؼ. ِف بن ٌُ  والخػل

          جواد الخوئي     

 مؤسسة إلامام الخوئي 

 شرفالعراق / النجف لا 
 


