خمتصر كلمة مساحة حجة اإلسالم السيد مرتضى الكشمريي،
ممثل مساحة املرجع الديين األعلى السيد علي احلسيين السيستاني مد ظله

مبناسبة تأسيس وافتتاح مؤسسة اإلمام املهدي (عج) للمرجعية
حبضور أئمة ورؤساء وممثلي املراكز اإلسالمية ووجهاء ومجوع املؤمنني

-------------------------------------------------------------------------------------

بسم اهلل الرمحن الرحيم
((وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ َعلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْ َأ ْرضِ وَنَجْ َعلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْ َعلَهُمُ الْوَا ِرثِنيَ))
(سورة القصص :آية )٥

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،وأسعد اهلل أيامكم مبناسبة عيد البيعة والوالية إلمام زماننا اإلمام الثاني عشر
احلجة بن احلسن املنتظر عجل اهلل تعاىل فرجه الشريف الذي بدأت إمامته يف التاسع من ربيع االول سنة  ٢٦٠هجرية بعد
استشهاد والده االمام احلسن العسكري عليه السالم.
وشاءت احلكمة اإلهلية أن يكون محل االمام أمراً خفياً ،وهكذا والدته ونشأته حيث مل يُطلع والدُه اإلمام العسكري أحداً
عليه إال بعضاً من خواصّه القالئل .ومل يظهر إال عند الضرورة ،ومنها حينما ظهر وشق صفوف املتهئني للصالة على جثمان أبيه،
فصلى عليه وثم غاب غيبته الصغرى .وما ذلك إال حلمايته من الظاملني ،وحتى يشاء اهلل له الظهور ليمأل االرض قسطاً وعدالً.
وقد استمرت غيبته الصغرى حنو  ٦۹عاماً أو  ٧٤عاماً ،كان يظهر خالهلا إىل بعض املؤمنني ،ويراسل البعض اآلخر.
ونصّب عنه سفراء طيلة هذه الفرتة كانوا هم على التوالي :عثمان بن سعيد ،حممد بن عثمان بن سعيد ،احلسني بن روح ،وعلي
بن حممد السمري.
وكان هؤالء هم حلقة الوصل الرئيسية واملعلنة بني اإلمام عليه السالم وعامة الناس بإيصال األسئلة وما يهمّ املؤمنني،
منهم وإليهم .وقبيل وفاة السفري الرابع خرج التوقيع الشهري عنه ليعلن عن انتهاء فرتة النيابة اخلاصة ،وبدء فرتة الغيبة الكربى.
وأرجع عليه السالم املؤمنني بالنص الشهري املروي عنه" :من كان من الفقهاء صائناً لنفسه حافظاً لدينه خمالفاً هلواه مطيعاً
ألمر مواله فللعوام أن يقلدوه" ،ووصفهم بأنهم "حجيت عليكم وأنا حجة اهلل".
وبهذا بدأ فصل جديد يف تأريخ أتباع أهل البيت عليهم السالم وذلك بالرجوع إىل الفقهاء .فتأسّست املرجعية الدينية
يف عصر الغيبة ،وتواىل عليها فقهاء عديدون كانوا ناراً على عَ َلم عرب التأريخ ابتداءً من الشيخ ابن بابويه القمي امللقب بالصدوق،
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والشيخ حممد بن النعمان الذي لقبه اإلمام املهدي ب ـ (املفيد) ،ثم السيدين الرضي واملرتضى ،والشيخ الطوسي ،والشيخ
األ نصاري ،والسيد األردبيلي ،والشيخ النائيين ،والشيخ كاشف الغطاء والسيد احلكيم ،ثم عصرنا الراهن حيث تسنم املرجعية
الدينية العليا مساحة آية اهلل العظمى السيد علي احلسيين السيستاني مد ظله ،بعد أن تويف مرجع الطائفة السيد ابو القاسم
اخلوئي وعدد من كبار الفقهاء بُعيده تباعاً.
إنطالقاً من وظائف املرجعية الدينية ورعايتها لألمة يف التوجيه والنصح واإلرشاد إىل اهلداية والتمسك بالدين
وتعاليم سيد املرسلني صلى اهلل عليه وآل بيته الطاهرين ،وحسب توجيهات مساحة املرجع السيد السيستاني مد ظله بتفقد
أحوال املؤمنني يف شرق األرض وغربها ،وبناء على احلاجة امللحة وطلب املؤمنني املتكرر ،وجدنا من الضروري تأسيس وإجياد نقطة
ارتباط مركزية ملتابعة شؤون املؤمنني الشرعية بشكل مباشر وعن كثب يف أمريكا الشمالية.

وركز مساحته على ما يلي:
املرجعية الدينية العليا:
 بربكة ودعاء ورعاية إمام العصر اإلمام املهدي (عج) يزدهر اإلسالم يوماً بعد آخر حبمد اهلل وتعلو صورته ناصعة بيضاء
على أيدي نوابه مراجع الدين والتزام املؤمنني بهديهم.
 مساحة السيد املرجع دام ظله  ..يهديكم السالم ويدعو لكم يف فجر كل يوم ،وهو يهتم باملؤمنني يف الغرب واخلارج كما
يهتم يف الداخل.
مؤسسة إمام:
 انبثقت من توجيهات املرجعية لتشكل نقطة ارتباط مركزية بني املرجعية الدينية واملراكز واملؤسسات واملؤمنني يف أمريكا
وكندا.
 هي مكملة ومساندة وراعية للمراكز اليت شيدت وبنيت بأموال شرعية بإذن من نائب اإلمام املهدي (عج).
 تعمل على التعاون والتكاتف ومتدّ يدها اىل مجيع العاملني للخدمة.
 تهتم بكل الشرائح ويف مقدمتهم الشباب مبا حيملونه من متنيات وتطلعات تتناسب مع متطلبات العصر لتساهم يف بنائهم
الفكري والروحي واملعنوي وصونهم من أمواج اإلحنراف.
 كما تلتزم املؤسسة الشريعةَ اإلسالمية يف مجيع مسائلها ،تلتزم بقوانني البلد حفظاً هلا وللمؤمنني ،بناء على أوامر مساحة
السيد املرجع دام ظله.
توصيات املرجعية العليا:
 تؤكد على املواطنة واإلندماج مع اآلخرين شريطة احملافظة على هويتهم الدينية والتقاليد النبيلة.
 تؤكد على العيش املشرتك واحرتام قوانني بالد التوطن واإلقامة وتفيت حبرمة خمالفتها.
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 توصي بفتح العقول والقلوب واألبواب على اجلميع خلدمة اإلنسانية مجعاء فجميع البشر مسؤوليتنا وكل اخللق عيال
سطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ
اهلل ،ولذا فاملرجعية ال متيز بني إنسان وآخر ،مسلماً أو مسيحياً أو يهودياً أو غريه ،لقوله تعاىل" :أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْ ِ
سطِنيَ" املمتحنة ،٨/ولقول اإلمام علي عليه السالم" :الناس صنفان ،إما أخ لك يف الدين ،أو نظري لك يف
اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْ ِ
اخللق".
هذه املؤسسة تهدف إىل:
 خدمة اجملتمع األمريكي عموماً وخدمة تنمية املسلمني الشيعة يف أمريكا بتوجيهات وإرشادات املرجعية العليا.
 ليس من مهامها الرتويج ألية مرجعية ،حتى مرجعية مساحته بناء على توجيهاته مد ظله.
 اخلدمة دون مقابل ،فليس من أهدافنا مجع األموال والتهالك عليها وإن كانت تشكل عصباً أساسياً يف العمل .وإن مجيع
العاملني هنا يعملون خلدمة اجملتمع األمريكي شيعة وغري شيعة .ولنا األسوة مبرجعنا املعظم الذي سار على منهاج جده أمري
املؤمنني الذي عاش حياة زاهدة.
شكر املتربعني ومسألة اخلمس:
 نشكر مجيع من ساهم وبذل ،سائلني اهلل تعاىل أن يزيد يف خرياتهم وبركاتهم والسعة يف أرزاقهم.
 إن إخراج اخلمس فريضة واجبة وليس يف إخراجه ودفعه وتسلميه منّة على أحد ،وإن جاز املنّ فإنه جيوز ملَن يستلمه ويتحمل
مسؤوليته وختفيف محله عن املؤمنني ،وهو املرجع ووكالؤه .لذا حنن نشجع على التربعات أكثر لتكون صدقة جارية .وملزيد
من العلم إن اخلمس يُصرف يف الواليات املتحدة منذ سنوات ،ونعلن بكل وضوح أنه مل خيرج دوالر واحد إىل اخلارج مع وجود
احلاجة امللحّ ة .وطبقاً لتعاليم املرجعية العليا بإمكان املؤمنني صرف أمخاسهم يف البلد إذا كانت الضرورة تقتضي ذلك يف
املوارد املقررة شرعاً ويف مشاريع تربية اجليل الناشئ شريطة اإلستجازة من املرجعية العليا يف مثل هذه املوارد وإطالعها
بتفاصيل الصرف.
 إن كشوفات املؤسسة حبساباتها املالية وبالتفاصيل مفتوحة لإلطالع عليها لكل من ساهم وبذل.
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