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 بسم هللا الرمحن الرحيم

 البيان اخلتامي 
 للمؤمتر السادس عشر جمللس علماء املسلمني الشيعة يف أمريكا الشمالية

 

ُهْم طَائَِفٌة ل ِيَ ت َ  َوَما َكاَن اْلُمْؤِمُنوَن لَِينِفُروا َكافَّة  هبدي من اآلية الشريفة )) يِن َولِيُنِذُروا قَ ْوَمُهْم فَ َلْوََل نَ َفَر ِمن ُكلِ  ِفْرَقٍة مِ ن ْ َفقَُّهوا يف الدِ 
مريكا الشمالية يف مدينة املسلمني الشيعة يف أ (( انعقد املؤمتر السنوي السادس عشر جمللس علماءِإَذا رََجُعوا ِإلَْيِهْم َلَعلَُّهْم ََيَْذُرونَ 

 ٢٠١٧آذار  ٢٩و ٢٧ هجرية املوافق ل   ١٤٣٨ واألول من رجب مجادى األوىل ٢٨ يت بوَلية ميتشغان األمريكية بنيديرتو 
لك ملناقشة مناطق كندا والوَلايت املتحدة، وذمن العلماء واملبلغني وأئمة املراكز اإلسالمية الذين توافدوا من خمتلف  مجعحبضور 

ا يالح  عل  ملاستحقاقا  " الواقع، التحدايت، وإرهاصات املستقبل املرجعية الدينية:" مجلة من املواضيع املهمة حتت عنوان
خماطر تضرب صميم العقيدة وصميم اإلرتباط والواثق بني مقام نيابة حماوَلت و الساحة بشكل عام ويف الغرب بشكل خاص من 

، مضافا  إىل طرقعرب خمتلف الوسائل والَل سيما شرَية الشباب واليافعني اإلمام املنتظر عليه السالم وبني اجملتمعات املؤمنة و 
هن  املؤمترون جلسات مناقشاهتم وحلقات حبثهم وورشات عملهم إىل مجلة أوقد  .حماوَلت غري منضبطة عل  الصعيد الداخلي

 ، نشري إليها ابختصار كما يلي:املقررات والنتائج والتوصياتمن 

عل  أمهية  يف توعية عامة املؤمنني ابلنصجهود املبلغني واخلطباء وأئمة اجلماعات ضرورة مضاعفة املؤمترون عل   أمجع (1
ؤمن طيلة وعوائد وفوائد ذلك عل  اجملتمع امل مثرات، وذكر الرجوع إىل الفقهاء العدول يف عصر الغيبةوضرورة وفاعلية 

ألف ونيف عام مضت، كانت كفيلة ابحملافظة والدفاع عن الدين وتقدميه بشكله الواقعي واحلقيقي نورا  وهدى  ورمحة  
ونظام أمن واستقرار وتعايش ووائم، وحبف  اجملتمع املؤمن َل من الضياع فحسب بل وجبعلهم يف الطليعة أينما كانوا 

تصدين عل  مجيع أصحاب السماحة والفضيلة املمسؤولية حل وا. إهنا أمانة يتحمل مجيع املؤمنني حق أدائها، لكنها أكرب و 
  .كوهنم حتملوا مهمة اهلداية واإلرشاد  خلدمة الدين واملؤمنني

تح أي جمال السماح وف حمة اإلجتماعية بني املؤمنني وعدمأكد املؤمترون عل  ضرورة احملافظة عل  متاسك الساحة واللُ  (2
دق  الدين والثوابت اإلسالمية بش،، أو اإلنزَلق والنزول إىل التننزعزعتها بعناوين غريبة َل متت إىلملن يعمل عل  
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ره وف  به وتُ  عمرجع التقليد، مستغلني مساحة احلوزة وفضاء احلرية اليت تتمت  أو إتباع الفئوي واحلزيب والقومي يف اختيار 
ديهم. فاجملتمع أمانة قتدون ويهتدون هبهبم ويين وما متنحهم من قيمة واعتبار بني عامة املؤمنني يثقون واملتصد  غني للمبل  

 اجملتمع املؤمن له حرمته وله حقوقه عل  إمامهم، فال بد من مالحظة ذلك واحلرصإن ين، و غني واملتصد  خطرية بيد املبل  
  فتلك هي اخليانة العظم  حبق الدين واملؤمنني. ، وإَلعل  أكمل وجه عل  مراعاته وأداء حقوقه

ل اإلبتالء  حمعدد من اخلرباء واملنتصني مبجاَلت مع علمية ابملشاركة -تبىن املؤمترون مشروع إعداد أوراق حبث فقهية (3
عه، اكقضااي مكوانت األطعمة، والقضااي الطبية والعالجية، وقضااي املال والبنوك واإلستثمار، وقضااي الضمان وأنو 

قدميها إىل كبار ، ليتم تمن موارد البلوى الكثرية واملشاركة يف احلياة العامة والقضااي اإلجتماعية والتعايش، وغري ذلك
يا  ألحباث العلمية احلديثة، وإسهاما  يف استحصال فقه أكثر عملللدراسات وا الفقهاء وأساتذة احلوزات العلمية، إثراء  

  وحياتيا  للمسلمني يف الغرب.

واليافعني، وتتماش  مع  الشباب مرحلة متطلباتاليت تالمس وتليب أمجع املؤمترون عل  ضرورة تكثيف اجلهود التبليغية  (4
وقد مت الفاعلة. غريها من الوسائل املؤثرة و كرسائل الفيديو القصرية و   يف اإلعالم والتبليغ الوسائل واألساليب احلديثة

 .ملبلغوناتشكيل جلنة مؤقتة لتدارس ذلك وترتيب قائمة أولوايت يف مشاريع التبليغ يتبناها اجمللس ويتعاون عليها 

 اجمللس أيخذعل  أن  ،ئيا  ملؤسسة إمامليكون جملسا  إستشاراي  علماابرتقائه يعلن املؤمترون عن تقد م وتطوير عمل اجمللس  (5
عة ووجودها وممتلكاهتا املنقولة وغري املنقولة كمؤسسة اتب ملؤسسة إمامتقدمي النصح واإلرشاد واملساندة واحلماية  دور

. جاء وكيل شرعيم املؤسسة به كوممثلة للمرجعية الدينية العليا دائما  وأبدا ، وكذلك لوكيل املرجعية العليا الذي تتقو  
 شر وملتطلبات الواقع العملي، وابلتوافق التام. عا  لنتائج املؤمتر اخلامس عاذلك، تب

هذا ويشكر املؤمترون مؤسسة إمام وطاقمها عل  رعايتها املؤمتر وتقدمي مجيع التسهيالت من حيث التنظيم واإلدارة والضيافة 
ملرجع األعل  يما مساحة اوحىت اآلن. كما يبتهل املؤمترون إىل هللا تعاىل بطول عمر مراجعنا العظام َل س ٢٠٠٤املستمرة منذ عام 

للطائفة آية هللا العظم  السيد السيستاين مد ظله، سائلني هللا تعاىل تعجيل فرج إمام زماننا عليه السالم ليمألها قسطا  وعدَل . 
 والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

 ابلنيابة عن اجمللس
 السيد تلميذ احلسنني الرضوي


