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اإلرتباط ابملرجعية الدينية العليا يف النجف األشرف. وهي مؤسسة تتمحور سائر أهدافها وأنشطتها الدينية إمام / مركز هذا التقرير من إعداد مؤسسة 
زات العلمية يف النجف و والتعليمية والتوجيهية واخلدماتية على تعزيز أواصر العالقة واإلرتباط بني املؤمنني يف أمريكا الشمالية وبني املرجعية الدينية واحل

املؤمنني  قةم عالفصإىل  هتدفمساعي من األرض ومن واملنقلب هذه البقعة  حاجة فعلية يفك ملا تشّخصه على أرض الواقع من األشرف، وذل
 رجعيتهم الدينية.مب

 حماولة متتني هذه العالقة برتتيب زايرات متقابلة مدروسة وهادفة. فهي هتتم وتعمل وتساعد وتشارك يف ،أييت ضمن آليات حتقيق أهداف املؤسسة
الدين وأساتذة  سة ولقاء مراجعوالعتبات املقدّ  النجف األشرفإىل  يف خمتلف اجملاالت جمموعات الكفاءات والنخب سّيمابعثات قوافل الزوار ال 

ة مع خمتلف ز وإعداد لقاءات مدروسة ومركّ  األشرفتضافة كبار العلماء واألساتذة يف احلوزة العلمية يف النجف احلوزة. وهتتم أكثر يف دعوة واس
على هذا  قحسبما يفسح وقت الزائر. وقد أطلمريكية والكندية ية يف خمتلف الوالايت واملدن األالشخصيات واملراكز العلمية والدينية واجلماهري 

وا إ نَّ أ ْكر م ك ْم ع ند  ــل  ل تـ ع ار ف  ــو قـ ب ائ   اً و أ نث ى و ج ع ْلن اك ـْم ش ع وبــاي  أ يُـّه ا النَّاس  إ َّنَّ خ ل ْقن اك م مّ ن ذ ك ٍر ﴿ تيمنًا وعماًل ابآلية الشريفة 1ا(و ف  عار  ت  املشروع اسم )ل  
ب يــاَّللَّ  أ تْـق اك ْم إ نَّ اَّللَّ  ع ل ي  .{١٣احلجرات/سورة } .﴾رٌ ــٌم خ 

ة مراجع دين وبعض العلماء واألساتذة يف احلوزات العلمية لتحقيق األهداف املذكور عن فقهاء و لني سبق أن قامت املؤسسة ابستضافة ممثّ هذا وقد 
إذا أريد هلا  فيماارية ستمر مزيد من العمل الدؤوب واإلإىل  تا أعاله وحماولة ترمجتها على أرض الواقع، وابلفعل كانت موفقة وهلل احلمد وإن كانت حت

 أكل دائم وظل ظليل.أن تؤيت مثارها اينعة مع 

زايرة رعوية أخرى ملمثل املرجع الديين األعلى مساحة آية هللا العظمى السيد علي ب، من اإلنتظار وبعد سنواتمرة أخرى  املؤسسةاليوم، تتشرف و 
لقاء من يلزم من لحفظه هللا، خلوض جولة أخرى الم السيد مرتضى للمؤسسة، فضيلة حجة اإلساملشرف العام على احلسيين السيستاين مد ظله، و 

وابلتزامن مع  ،القيادات الدينية واالجتماعية وعلماء الدين واملبلغني، ولتفقد أوضاع وأحوال اجلماهري املؤمنة يف عدد من مدن ووالايت أمريكا وكندا
 . ت بوالية ميتشغان األمريكيةافتتاح املقر الرئيسي للمؤسسة يف ديربورن ضاحية مدينة ديرتوي

 التفاصيل: وإىل

                                           
 لإلطالع على مشروع "لتعارفوا".إضغط هنا  1
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 :(التعاونالتعاضد و )مع تقدمي الشكر والتقدير للمراكز واملؤسسات على  جاءت حتركات ونشاطات مساحة السيد الضيف على النحو التايل

  التأريخ املدينة/البلد املوقع واحلضور

 1 ٢٠١١آذار  ٥ نيويورك وجهاء من اجملتمع األفغاين

 2 ٢٠١١آذار  ٥ نيويورك وجهاء من اجملتمع العراقي

 3 ٢٠١١آذار  ٥ نيويورك لقاء عام مع املؤمنني يف مركز اإلمام اخلوئي

 4 ٢٠١١آذار  ٩و ٨ ديرتويت اجتماع هيئة األمناء ملؤسسة اإلمام السنوي.

 5 ٢٠١١آذار  ١٠ لوس أجنلس لقاءات مع وجهاء وشخصيات اجتماعية

ي يف مدينة بالنو ضواحي دلس بتكساس، اإلسالملقاء عام مع املؤمنني يف مركز علم 
 وتفقد بناء الصرح اجلديد.

 6 ٢٠١١آذار  ١١ ، تكساسدلس

 7 ٢٠١١آذار  ١٢ ، تكساسدلس لقاء مع وجهاء اجلالية العراقية يف دلس

 8 ٢٠١١آذار  ١٢ ، تكساسدلس افتتاح مركز اإلمام علي يف دلس، ولقاء عام مع اجلالية.

 9 ٢٠١١آذار  ١٣ ، جورجياأطالنطا ع(ومذهب أهل البيت ) اإلسالمإىل  لقاء مع طلبة علوم دينية ممن تشرفوا ابهلداية

 10 ٢٠١١آذار  ١٣ ، جورجياأطالنطا  زايرة مدرسة مدينة العلم ولقاء مع املسؤولني

 11 ٢٠١١آذار  ١٣ جورجيا ،أطالنطا لقاء مع اهليئة االدارية ملركز دار عباس

 12 ٢٠١١آذار  ١٣ ، جورجياأطالنطا لقاء عام مع املؤمنني يف مركز اجلعفرية

 13 ٢٠١١آذار  ١٣ ، جورجياأطالنطا لقاء مع املشرفني على معهد اإلمام التعليمي

 14 ٢٠١١آذار  ١٤ ، إلينويزشيكاغو لقاء مجاهريي عام يف مركز حسيين سنرت

 15 ٢٠١١آذار  ١٥ ، متشغنديرتويت علماء دين وطلبة علوم دينية ومبلغني ومهتمني ابلشؤون الدينيةلقاء خاص مع 

 16 ٢٠١١ آذار ١٦ ، متشغنديرتويت يف ديربورن، ميتشغان افتتاح املبىن اجلديد ملؤسسة اإلمام املهدي )عج(

 17 ٢٠١١آذار  ١٧ ، متشغنديرتويت استقبال شخصيات ووفود وعلماء دين و..
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 18 ٢٠١١آذار  ١٨ ، متشغنهيوسنت لقاء عام مع املؤمنني يف مركز أهل البيت )ع(

 19 ٢٠١١آذار  ١٩ ، متشغنهيوسنت لقاء خاص وحوار مع وجهاء ورؤساء ومسؤويل مراكز اسالمية ومجعيات اسالمية

 20 ٢٠١١آذار  ١٩ ، تكساسهيوسنت لقاء عام مع املؤمنني يف مركز الرسول )ص(

 21 ٢٠١١آذار  ٢٠ ، تكساسهيوسنت مع اهليئة االدارية ملركز املرتضىلقاء خاص 

 22 ٢٠١١آذار  ٢٠ ، تكساسهيوسنت الطالب واالطالع على األنشطة.إىل  زايرة مدرسة علي علي سكول وحديث

 23 ٢٠١١آذار  ٢٠ ، تكساسهيوسنت لقاء مع الطلبة اخلليجيني وحوار

 24 ٢٠١١آذار  ٢٠ ، تكساسهيوسنت اهل البيت يف مدينة أوسنت. اجتماع مع اهليئة االدارية إمام مركز

 25 ٢٠١١آذار  ٢٠ ، تكساسهيوسنت لقاء عام مع املؤمنني يف مركز املرتضى

 26 ٢٠١١آذار  ٢١ ، كنداكالكري ياإلسالملقاء مع اهليئة االدارية ومسؤويل مركز الغدير 

 27 ٢٠١١آذار  ٢١ ، كنداكالكري .عام مع نساء اجلاليةلقاء 

 28 ٢٠١١آذار  ٢١ ، كنداكالكري لقاء مع أتباع أهل البيت )ع( يف مركز الغدير.

قة من ية العاملة يف املنطاإلسالمالشخصيات  ية أحداإلسالمَّنئب رئيس اجلمعية زايرة 
 أبناء العامة، لسماحة السيد والوفد املرافق.

 29 ٢٠١١آذار  ٢٢ ، كنداكالكري

 30 ٢٠١١آذار  ٢٢ ري، كنداككال ق.فرمان من أبناء اجلالية العراقية يف املنطقة، لسماحة السيد والوفد املرافزايرة القس نوئيل 

 31 ٢٠١١آذار  ٢٢ ، كنداكالكري زايرة وفد من اجلالية اللبنانية لسماحة السيد والوفد املرافق. 

 32 ٢٠١١آذار  ٢٢ ، كنداكالكري ذاهب.األداين وامللقاء مجاهريي عام يف مركز الغدير حبضور ممثلني وأتباع خمتلف 

 33 ٢٠١١آذار  ٢٣ ، كنداكالكري كالكري  فالقوميات واألداين يف يونيفرسيت أو لقاء مع الطلبة اجلامعيني من خمتلف 

 34 ٢٠١١آذار  ٢٤ فانكوفر، كندا ، اخلوجة.ومسؤويل مركز الزهراء )ع(اجتماع مع أمناء 

 35 ٢٠١١آذار  ٢٤ فانكوفر، كندا ، اخلوجة.يف مركز الزهراء )ع(لقاء عام مع املؤمنني 

ر يْ  إقامة صالة اجلمعة يف مجعية احلسينيني األفغان  36 ٢٠١١آذار  ٢٥ ، كنداس 

 37 ٢٠١١آذار  ٢٥ فانكوفر، كندا لقاء مع مركز املهدي الخوان فاطمي وهي تعد أول مؤسسة شيعية يف فانكوفر.

 38 ٢٠١١آذار  ٢٥ فانكوفر، كندا راسر. جامعة سيمون ف اجلامعيني من خمتلف اخللفيات والقوميات يفلقاء مع الطلبة 

 39 ٢٠١١آذار  ٢٥ فانكوفر، كندا لقاء مع رئيس وأعضاء جملس أئمة اجلمعة واجلماعة الشيعة يف فانكوفر الكربى. 
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، واملهدي، ل بصريتمتمثلة مبجموعات مث لقاء مع اجلالية اإليرانية يف مشال فانكوفر
 والنور وجملة العرتة وغريهم.

 40 ٢٠١١آذار  ٢٥ فانكوفر، كندا

دد من القضااي عإىل  لقاء خاص مع كبار وجهاء اجلالية االيرانية يف مشال فانكوفر لالستماع
 اهلامة. 

 41 ٢٠١١آذار  ٢٥ فانكوفر، كندا

لسماحة السيد  UBSزايرة الدكتور سليمان بناه أحد املثقفني واملدرسني يف جامعة 
 والوفد املرافق.

 42 ٢٠١١آذار  ٢٥ فانكوفر، كندا

 80، وهي مدرسة اسالمية شيعية يدرس فيها حنو لقاء مع جملس إدارة مدرسة املصطفى
 .طالباً 

 43 ٢٠١١آذار  ٢٦ فانكوفر، كندا

 44 ٢٠١١آذار  ٢٦ ، كندافانكوفر زايرة مركز الفاطمية ولقاء االخوة االفغانيني.  

 45 ٢٠١١آذار  ٢٦ ، كندافانكوفر لقاء مع ادارة وطلبة حوزة االمام الصادق عليه السالم حتت اشراف مساحة الشيخ اخلليق.

 46 ٢٠١١آذار  ٢٦ ، كندافانكوفر زايرة مركز عزاء احلسيين ولقاء االخوة الباكستانيني.

 47 ٢٠١١آذار  ٢٦ فانكوفر، كندا لقاء مع مجع من ممثلي الطوائف واألداين يف جملس حوار االداين يف فانكوفر

 48 ٢٠١١آذار  ٢٦ فانكوفر، كندا لقاء مجاهريي عام مع املؤمنني يف مركز الكوثر

برائسة نوري احلساين واالخ مايكل   Child Internationalزايرة وفد من مؤسسة 
 .تام يف العراقالكندي وقدموا تقريرا عن خدمات االي

 49 ٢٠١١آذار  ٢٦ فانكوفر، كندا

 زايرة وفد من جمموعة فقري العراق، وهي جمموعة مهتمة ببناء وحدات سكنية ملن يفتقرون
. وقدم سيد الضيفمن الفقراء. وقدموا تقريرًا مصورًا لسماحة الالسكن يف العراق إىل 

 مساحته هلم هدية.
 50 ٢٠١١آذار  ٢٦ فانكوفر، كندا

يك، وزيرة اخلدمات يف حكومة والية ألربات هيثر جملافتتاح مجعية اهلدى اخلريية حبضور 
 وعمدة املدينة ستيفن مانديل. 

 51 ٢٠١١آذار  ٢٧ إدمنتون، كندا

ريف اإلسالمية، والشيخ شعبان شلقاء مع الشيخ مسعود برياشا رئيس جملس اجلمعيات 
 إمام مسجد دار اإلسالم، والشيخ مصطفى خطاب إمام مسجد الرشيد.

 52 ٢٠١١آذار  ٢٨ إدمنتون، كندا

 53 ٢٠١١آذار  ٢٨ إدمنتون، كندا لقاء مع املؤمنني يف مركز الباكستانيني

 54 ٢٠١١آذار  ٢٨ إدمنتون، كندا لقاء مع املؤمنني يف مركز اخلوجة يف منطقة م ْلو تْ 

 55 ٢٠١١آذار  ٢٩ ساسكاتيون، كندا ذه املنطقة النائية الساعني بتأسيس مركز اسالمي هلم.زايرة مجع من املؤمنني يف ه
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  :ثالث شرائح إىل الكرام حبسب املخاطبني خطاابت وأحاديث مساحة السيد الضيف حفظه هللا تعددت

 املؤمنة.عموم اجلماهري  (1
والوجهاء والشـــخصـــيات  ،املراكز واملؤســـســـات ومدراء رؤســـاءاملبّلغون وأئمة املراكز و  (2

 اإلجتماعية.
الب ورموز وط أكادميية وإجتماعية خار  نطاق اجملتمع املســــلم من قبيل شــــخصــــيات (3

  جامعيني وغريهم.

 طاابت وحماورات مساحته عدد من القضااي واحملاور والنقاط اهلامة. من بينها: ناولت ختوقد 

 :املرجعية الدينية العليا 
  ة ودعاء ورعاية إمام بربكوذلك  بعد آخر حبمد هللا وتعلو صــــورته َّنصــــعة بيضــــاء يوماً  اإلســــالميزدهر جبهادها وجهودها وحكمتها وتدبريها

 .وإرشاداهتمفقهائهم  املؤمنني هبدي لتزامابالعصر اإلمام املهدي )عج( و 
  يهتم أنه مؤكداً ه دام ظلالديين األعلى مساحة آية هللا العظمى الســيد الســيســتاين مساحة الســيد املرجع إبالغ ســالم وحتيات ودعاء واهتمام

 اليافعني.واهتمامه ابلتعليم وشرحية الشباب و ابملؤمنني يف الغرب واخلار  كما يهتم يف الداخل. 
 .اهتمامها البالغ بوحدة الصف ورعاية املصاحل العليا 
 ندما  مع اآلخرين شــــريطة احملافظة على هويتهم الدينية والتقاليد النبيلةتؤكد على املواطنة واإل. 

والتأكيد على احملافظة وتعّلم وتعليم الّلغة األم ال سّيما للجيل اجلديد، وإن مساحة السيد املرجع 
  يؤكد على ذلك كثريًا.

  )وا حماســـن أخالق شـــيعة اإلمام الصـــادق )ع تفعيل املشـــاركة العامة مع ســـائر شـــرائح اجملتمع لري 
 واستثمار مبدء املواطنة إلجياد مكان الئق هلم وسط اجملتمعات األخرى. 

  .أمهية الشعائر اإلسالمية يف حفظ أجيالنا اجلديدة دينياً وأخالقيًا 
 لتزام هبا الدين وحفظ املؤمنني ومصــــاحلهم وضــــرورة اإل فظضــــرورة التمســــك ابملرجعية الدينية حل

  .فهي النموذ  األمثل واألكمل حلفظ مصاحل األمة يف عصر الغيبة
 التشـــجيع ابإلنفتاح على اآلخرين فكرايً وثقافياً لتعريفهم مبدرســـة أهل البيت )ع( وللتعرف على آلارب اآلخرين الذين أجنزوا منها حضـــارة 

 جمال العلوم والتقنيات واخلدمات واإلدارة وغري ذلك.  وإجنازاً أترخيياً يف
 تفيت حبرمة خمالفتها. إهنا قامة و تؤكد على العيش املشرتك واحرتام قوانني بالد التوطن واإل 
 ا فإن . ولذمجيع البشـــــر مســـــؤوليتنا وكل اخللق عيال هللاإن ف .توصـــــي بفتح العقول والقلوب واألبواب على اجلميع خلدمة اإلنســـــانية مجعاء

ط وا إ ل ْيه ْم إ   ذلك. غري أو بني انســـــــان وآخر، مســـــــلماً أو مســـــــيحياً أو يهودايً  ال متّيز املرجعية نَّ اَّللَّ  حي  بُّ ولقوله تعاىل: "أ ن ت رب ُّوه ْم و تـ ْقســـــــ 
ط ني "   نظري لك يف اخللق".، ولقول اإلمام علي عليه السالم: "الناس صنفان، إما أخ لك يف الدين، أو (٨املمتحنة/)اْلم ْقس 
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 )مركز اإلرتباط ابملرجعية الدينية مؤسسة اإلمام )عج: 
 

  انبثقـــت من توجيهـــات املرجعيـــة لتشـــــــــــكـــل نقطـــة ارتبـــاط مركزيـــة بني املرجعيـــة الـــدينيـــة واملراكز
 واملؤسسات واملؤمنني يف أمريكا وكندا.

   إلمام إبذن من َّنئب انيت أبموال شـــرعية دت وب  يّ هي مكملة ومســـاندة وراعية للمراكز اليت شـــ
 املهدي )عج(.

 مجيع العاملني للخدمة. إىل  تعمل على التعاون والتكاتف ومتد يدها 
 .هتتم بكل الشرائح ويف مقدمتهم الشباب ومتنياهتم وتطلعاهتم 
  ،تلتزم بقوانني البلد حفظاً هلا وللمؤمننيفهي كما تلتزم الشريعة يف مجيع مسائلها. 

 

  سسة اإلمام املهدي )عج( للمرجعيةمؤ بعض أهداف وآليات عمل: 
 رشـــادات إمية الشـــيعة يف أمريكا بتوجيهات و عموماً وخدمة تن والكندي مريكيخدمة اجملتمع األ

 املرجعية العليا.
 له.  ، حىت مرجعية مساحته بناء على توجيهاته مد ظدينية ليس من مهامها الرتويج ألية مرجعية 
 موال والتهالك عليها وان كانت تشكل عصباً ع  األا مجهمقابل، فليس من أهداف اخلدمة دون

أســــاســــياً يف العمل. وإن مجيع العاملني هنا يعملون خلدمة اجملتمع االمريكي شــــيعة وغري شــــيعة. 
 ولنا األسوة مبرجعنا املعظم الذي سار على منها  جده أمري املؤمنني الذي عاش حياة  زاهدة.  

  املاليةتنظيم األمور: 
  ممن  املرجع أو وكيله هوف مّنة، وإن جاز املنّ  دفعهإخرا  اخلمس فريضـــــــــــة واجبة وليس يف إن

واألوىل هو  لفاألفضـــــــيتحمل مســـــــؤوليتها وهفيف  لها عن املؤمنني. لذا حيق له املّن حينما 
 التربعات لتكون صدقة جارية. التشجيع على الصدقات العامة و 

  وكندا منذ ســــــنوات، ونعلن بكل وضــــــوح أنه   خير  صــــــرف يف الوالايت املتحدة اخلمس ي  إن
 اخلار  مع احلاجة امللحة. إىل  دوالر واحد

  طبقاً لتعاليم املرجعية العليا إبمكان املؤمنني صــــــــــرف أباســــــــــهم يف البلد إذا كانت الضــــــــــرورة
تقتضـــي ذلك يف املوارد املقررة شـــرعاً ويف مشـــاريع تربية اجليل الناشـــج شـــريطة االســـتجازة من 

 رجعية العليا يف مثل هذه املوارد وإطالعها بتفاصيل الصرف.امل
 ن كشــــوفات املؤســــســــة حســــاابهتا املالية وابلتفاصــــيل مفتوحة لالطالع عليها لكل من ســــاهم إ

 وبذل.

الدينية املرجعية صي و ت
املؤمنني وال سيما املتصدين 
خلدمة اجملتمع املؤمن يف الغرب 
بفتح العقول والقلوب 
واألبواب على اجلميع خلدمة 
 يعاإلنسانية مجعاء. فإن مج

، ولذا البشر مسؤوليتنا
ز بني متيّ فاملرجعية الدينية ال 

انسان وآخر، مسلمًا أو 
مسيحيًا أو يهوداًي أو غري 
ْم ذلك لقوله تعاىل: "أ ن ت رب ُّوه  
ط وا إ ل ْيه ْم إ نَّ اَّللَّ  حي    بُّ و تـ ْقس 

ط ني "، ولقول اإلمام  اْلم ْقس 
علي عليه السالم: "الناس 
صنفان، إما أخ لك يف الدين، 

 .نظري لك يف اخللق"أو 

 السيد مرتضى الكشمريي
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لى ثالثة عنوعية املخاط بني واألماكن اليت متت زايرهتا ولقاء الشخصيات واملؤمنني وما أبدوه وعلقوا عليه، ميكن تصنيف أصداء الزايرة إىل  استناداً 
  :صعد

 .الصعيد اجلماهريي العام (1
 النخبوي كرؤساء املراكز واملؤسسات والوجهاء..الصعيد  (2
 .الصعيد الشخصي للضيف (3
 

 الصعيد اجلماهريي العام 
  :أبدى املؤمنون بشكل عام تعليقاهتم ومالحظاهتم التالية 

 م. م واالستماع إليهم ومشاركة مهومه واللقاء به ؤمننيابملاملرجعية الدينية واحلوزة العملية جانب ملسهم اهتماماً مستمراً من  (1
 زايرات ممثلي املراجع الكرام وهو حضور فعلي وتواجد عملي للمرجعية بني أتباعها مبا يزيد من روحياهتم وانتمائهم. ضرورة تكرر  (2
ابداء توقعات أكرب وأهم من املؤسسة كوهنا ترتبط أبكثر من مرجعية وشخصية علمية بل وعموم الشخصيات املهمة يف احلوزة العلمية  (3

  .األشرفيف النجف 

 ات ورؤساء املراكز واملؤسسات..الشخصي صعيد 
م بزايرات هعلى قصــر فرتة الســفرة ومتّني ورؤســاء اجلمعيات االجتماعية يةاإلســالمومســؤويل املراكز  من الشــخصــياتعدد عتب تكرر  (1

 .أطول
اعدين يتالئمون مع و تزايد الطلبات على املبلغني الناطقني ابللغات االجنبية، والتأكيد على ضرورة تبين مشروع خاص لتخريج مبلغني  (2

  النظم السائدة واألعراف والتقاليد وغري ذلك.متطلبات أوضاع املؤمنني يف الغرب من حيث اللغة والتفاهم و 
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املراكز  در إمكانية وضـــع آلية معينة لبوجود وزايرات ممثلني مراجع يســـتحســـن دراســـة  (3
شــيعة يف ات الما حيقق تطلعإىل  يرتقي هبمعام واملؤســســات الشــيعية ضــمن إطار موحد 

ي وخالفه او االجتماع يالغرب. فإن انفرادية كل مركز بربَّنمج عمله الديين او التوجيه
مع اآلخر ال نقاش يف مدى آاثره الســــــــلبية على اجليل اجلديد. كما اهنا حالة تســــــــاعد 
وتشجع على الفوضى يف أتسيس املراكز واملؤسسات من دون مقومات أصيلة مبا يؤثر 

  م ومسعة التشيع بشكل عام فضاًل عن السلبيات اخلاصة.ابلتايل على اس

 مالمح وانطباعات عن مساحة الضيف 
ة هذه زايرته األخري  إال أنسبق وأن شهدت املنطقة زايرات لسماحة السيد الضيف منذ سنوات عدة 

 منها على سبيل املثال ال احلصر:لدى عموم املؤمنني،  هامةتركت انطباعات 

ســـــــم مساحة ااحتياطه الشـــــــديد يف ذكر البليغ ابحرتام وآلليل املرجعية الدينية و اهتمامه  (1
ه يف كل قضـــــــــــية بل ينأى به عن كل ما قد أوحيتمل وعدم زجّ  مد ظله الســـــــــــيد املرجع

 .استغاللهرائحة ما يسج إليه أو 
معني واملخاطبني املســـــت وشـــــدّ  .الروح األبوية يف خطاابته وتوجيهاته لتســـــع اجلميع آللي (2

 ابملذهب واملصاحل العامة وحتاشي اجلزئيات مبا يؤثر يف استقطاب أكرب.
 جانب الروحانية واملسلكية وأتثريها يف إقبال النفوسإىل  ظاهرة التواضع وسعة الصدر (3

 أجواء احلوزات واملراجع والعلماء.إىل  وشدها
تطلبــات املؤمنني ومــا يالئمهم  مشول األحــاديــث واحلوارات على رؤيــة أوســـــــــــع وأمشــل مل (4

 جزء ال يتجزء منها. كوهنمكمواطنني يعيشون وسط جمتمعات غربية  
ورة وضــــــــر االهتمام ابجلوانب العامة والعالقات مع اآلخر للمجتمع املســــــــلم الشــــــــيعي  (5

إىل  يه اإلســــالمســــرتاتيجي مع اآلخرين انطالقاً من ان رســــالة التفاعل اإلجتماعي واإل
 العاملني مجيعًا.  

مؤسسة إمام، أتسست 
وانبثقت من توجيهات 
املرجعية الدينية العليا 
لتكون حلقة ارتباط 
وتواصل مركزي بني 
املرجعية الدينية وبني 
املراكز واملؤسسات وعموم 
املؤمنني يف أمريكا 

 الشمالية

 السيد مرتضى الكشمريي
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واقع الىل إ القضــااي املصــريية اليت هر  املخطابني من الصــعيد احملليإىل  قهتطرّ  (6
 املي.للطائفة على املستوى الع أكرب وأهم مصلحة فيهوحتسيسهم مبا العام 

 ابلصـــــــــرب واحللم بشـــــــــكل كبري، وحتمل عناءالتحلي ابلعمل الدؤوب و التمّيز  (7
الســـــفر والتعب ومتابعة أمور املؤمنني وتلبيته للربامج دون ملل رغم متطلبات 

يه ل ال يدع من جيلس إلالســن وعناء الســفر كضــرورة اإلرتياح واالســتجمام. ب
 .!دون شغل إن وجده غري منشغل

معاجلته املشـــــاكل القائمة وبعضـــــها املتأزمة بروية وروح عالية واحتياط شـــــديد  (8
 إلخرا  املؤمنني منها بسالم وهدوء.

 اهتمامه الشديد ابلقضااي العائلية ومتابعتها أول أبول دون أتخري أو ملل. (9
حماابة أو  دون دعى اســـــــــتصـــــــــراحته الشـــــــــديد يف إبداء احلق واحلقيقة إن   (10

  جماملة، مع إصرار وعزمية وثبات.

 

 

ال بد يف صرف احلقوق 
الشرعية من رعاية 

ت، ومنها حاجة األولواي
اجملتمع يف البلد قبل 
التفكري إبرسال احلق 
الشرعي إىل خار  البلد. 
إن مؤسسة إمام تصرف 
مجيع ما يصلها على تعليم 
وتنمية ومصاحل املؤمنني 
واملراكز واملؤسسات 
واألنشطة يف داخل 
الوالايت املتحدة وال 
ترسل منه شيئًا إىل اخلار  
إال ما كان أمانة كأموال 

 .ام أو اإلطعاماأليت

 السيد مرتضى الكشمريي
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احلجة السيد علي نقي جنل صاحب الكرامات آية هللا السيد مرتضى ، هو جنل السيد مرتضى الكشمرييمساحة 
 لكشمريي.املعروف ابالرضوي 

  العراق. األشرفيف النجف  ١٩٤٤ولد يف عام / 
 كابوين على أيدي علماء أفاضـل كالشـيخ التن األشـرف النجف حوزة تدر  يف حتصـيل العلوم الدينية يف

والشــــيخ أمني فخر الدين والشــــيخ أ د البهاديل والســــيد عز الدين حبر العلوم والســــيد حممد حســــني 
 ميالدية. ٦٩/١٩٧٠ احلكيم وآخرين. مث التحق بكلية الفقه وهر  منها يف العام الدراسي

 احة املرجع مساخلوئي و املوسوي السيد ابو القاسم  مساحة املرجع حضر أحباث خار  الفقه لدى كل من
 اين مد ظله.السيستعلي احلسيين السيد مساحة املرجع و  عليهما، هللان اضو املستنبط ر  أ د السيد

 الشـــيخ أ د ر اخلطيب الشـــهري الدكتو الشـــيخ حممد الكاشـــي و طيب اخلليمون و الســـيد ابقر ســـ  اخلطيب خلطابة احلســـينية على يد اب تشـــرف
 ليكون خطيباً شهرياً يف العراق واخلليج والبلدان الغربية. هبا استقل و احرتفها ، حىت ر هم هللا مجيعاً  الوائلي

 أضواء على حياة السيد موسى املربقع" وهو جنل اإلمام اجلواد عليه السالم ومنه نسل  له بعض املؤلفات املطبوعة واملخطوطة. منها كتاب"
 .ان "يف الفقه ويف الفلك"، وغري ذلكالسادة آل املربقع وأبو احلنة وآل الرضوي. كما له خمطوطة بعنو 

 الســـــــــــيد حوم وكياًل عن املر ، و وئييب القاســـــــــــم اخلالســـــــــــيد أاملرحوم فكان وكياًل مث وكياًل عامًا عن  كبار.  َّنل عناية وثقة مراجع وجمتهدين
 السيد السيستاين مد ظله.عن مساحة املرجع مطلقاً وكياًل و  ،الشيخ األراكياملرحوم الكلبايكاين و 

 يف ظل مرجعية مساحة آية هللا العظمى الســــيد الســــيســــتاين مد ظله ومتثيله العام عنه، قام بتأســــيس العديد من املراكز واملؤســــســــات يف عدة 
هولندا،  مركز الرتاث يف برلني، مركز الكوثر يفم علي )ع( بدرجة مكتب للمرجعية، يف أوراب وكندا وأمريكا. منها مؤسسة اإلما سّيمادول ال 

مام )ع( يف كاردف، مركز اإل يف ابريس، مركز اإلمام علي )ع( يف الســـــويد، مدرســـــة الصـــــادق )عج( مركز الغري يف بلجيكا، مركز املنتظر
 مريكا الشمالية.أكمركز ارتباط للمرجعية يف   املتحدةالوالايت ديرتويت يف إمام يف ديربورن ضاحية )ع( يف مدغشقر، ومؤسسة احلسن 
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ولغرض  عالمي ملؤسسة اإلمام املهدي )عج( للمرجعية يف أمريكا الشمالية، رغبة بتدوين جهود العلماء والعاملنيإعداد هذا التقرير بواسطة القسم اإلمت 
تسديد والعصمة من إبذنه تعاىل. سائلني املوىل عز وجل التوفيق وال توقعةم أخرى د زايراتاالستفادة من الزايرات واللقاءات مبا ينفع ويرشّ غاية حتقيق 

 الزلل وجعل هذا العمل مباركاً ومقبوالً.

 الوالايت املتحدة.ديرتويت، 

 املوافق  ،هجرية ١٤٣٢مجادى األوىل  ١٥

 ميالدية.  ٢٠١١نيسان  ١٩
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 لقاء مع الطلبة واملبلغني يف ديرتويت
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