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 حدث اليوم: 

 

عاقةاا الاةولاا فاي فارلساا ااالاةيان الداقماي  وااالاةياالاا   -تقرير خاا  فاناقا اا

السماويا عموما  لم تكن دائما عاديا  وال كالت تارياياياا مان تالا  الاكاي ااالماكاا  

ذاتهاا  أو عالاى ”  المضينا“الحسم فيها دو  أ  يكو  لذل  تةاعيا  على الةولا 

 طبيعا تواجة هذا الةين أو ذاك  وضم ه الدقم  من اين ظهراليها.

ولذل   فإ  المشاكل والصعواا  الكبرى الكي تواجاه الداقم والاماسالامايان فاي 

فرلسا اليوم  إلما تقةم ااعكبارها مان ذا  الانايا اا شأو تشاارذ عالاى ذلا   الاكاي 

عرفكها البقد وعايشكها في حالا الةيالكايان الاباروتساكاالاكاياا والاياهاودياا. ااياة أ  

 إفكاليا الدقم في فرلسا  وفي العةية من الةا  أورواا  تنرح لراما احةة أكبر  العكبارا  عةة مكةاخلا:

+ االعكبار األول أل  الدقم في فرلسا  هو ديالا جةيةة  ال ال ولراما ديالا دخيالاا ماقاارلاا ماا ماا كاا  ماوجاودا وةاائاماا 

ودائةا من ديالا . صحيح أ  ثما معنيا  تاريييا تثبت تواجة اعض المسلمين ه اك في اةايا القر  الاكااداا عشار  لاكان 

ذا  الكواجة لم يعرذ تسارعا وكثافا حقيقيين إال اعة الكهاء الحرب العالميا الثالاياا  ثام ماوجاا االداكاقاقال  السايااداياا 

الكي طالت  في دكي يا  القر  الماضي  معظم البلاةا  الفارياقاياا شوااعاض االاةا  (داياا أيضاا  والاكاي كاالات عاباارة عان 

 مسكعمرا  فرلسيا أو تحت حمايكها أو خاضعا لوصايكها المبافرة.

+ االعكبار الثالي  أل  عةد معك قي الةيالا الدقميا في فرلسا  على اخكقذ مشاراهم ومذاهبهم وطوائناهام  عاةد ال 

ااالاماائاا ضاما اهام ماكاةيا او   01االمائا من الساكاا    11إلى  6يسكها  اه  إذ أضحوا يمثلو   في الوةت الحاضر  ما اين 

كما ةة يذهب إلاى ذلا  الاباعاض. لاقاة ”  أةليا“ مماردو  لنقودهم االكظام. ولذل   فلم يعة ي نبق على هؤالء صنا 

أضحوا جزءا معكبرا ضمن ال سيج الةيموغرافي واالجكماعي النرلسي  واكل الم اطق والاجاهاا . عاةد ماعاكا اقاي الاةياالاا 

 الدقميا في فرلسا  على اخكقذ مشاراهم ومذاهبهم وطوائنهم  عةد ال يسكها  اه.

+ االعكبار الثالث أل  لإلدقم في فرلسا خصوصيا تميزه عن ااةي الةيالا  السماويا  والكاي تاكاماثال فاي كاولاه ال ياقايام 

تمييزا وال تمايزا اين الةي ي والةليوي من لاحيا  وال ييضا لكراتبيا محةدة في ت ظيمه أو في هاياكالاياكاه أو فاي اا اياكاه 

وا ياله. االكالي  فما دام الدقم ال يعكرذ االوداطا اين المسلم وخالقه  على فاكلا المسيحيا مثق  فإله من المكعاذر 

حقا إيجاد مياطب مبافر وذو فرعيا االمكا  االرتكا  إليه  ومن ثما محاورته وإيجاد صيغ الحلول المرتضاة من لة  هذه 

 الجها كما من لة  تل .

الذي ”  الرهاب الدقمي”+ االعكبار الرااا ويكمن في السياق الةولي العام  وال ديما في ظل ما اا  يسمى م ذ مةة اا

تق إلشاء ت ظيمي القاعةة وداعش ودخولهما حيز المواجها المبافرة ما الغرب. هذا االعكبار ال يشايار فاقاى إلاى جاالاب 

  ال يشير أيضا إلى ةةرة هذه الك ظيما  على اخكراق البايا اا ” األمميا الجهاديا“ الكهةيةا  المبافرة الكي رفعت لواءها 

الدقميا  ومن ثما ادكقناب فباب لم يعة يجة في ةيم الغرب وال فاي لاماى عاياشاه  إماكاالاياا لالاحاناا  عالاى تاةيا اه 

 وهويكه والكمائه داخل البي ا إياها.

+ أما االعكبار اليامس  فيكمثل في لظر العةيةين  في جهل النرلسيين اما هو الدقم والةين الدقماي. وعالاى الارغام 

من ذل   فإ  العةية من النرلسيين وإ  اعكبروا أ  الدقم دين دلم ودقم  إال ألهم ال يينو  تينوهم وخشيكهم مان 

أو …  لمضامي ه وتوظينها ضة ةيم العيش المشكرك الذي تحاول الةولا النرلسيا د ها وتكريسهاا” الكأويق  الجهاديا“ 

 هكذا يقول مسؤولوها ودياديوها والعةية من مثقنيها.

ترجا الةرادا  اةايا الهجرا  الكبيرة للمسلمين إلى فرلسا اعة لهايا الحرب العالميا الاثاالاياا  وفاي الاناكارة الاكاي كاالات 

تعالي فيها فرلسا من ويق  اليروج من الحرب واحاجا أليةي عاملا ا سبا وفيرة لحياء الحالا االةكصاديا من جةية  وةة 

 Muslim Immigration in France: Anكالت البلةا  األفريقيا هي المورد األكبر لهؤالء الاماهااجاريان  حاياث تشايار دراداا 

Interdisciplinary Exploration  اجااماعاا مايااماي أ  أعاةاد الاماسالامايان فاي  7112الكي أجرتها الباحثا كاثلين جويل عام

 711مليو  فيص من المغرب العراي ومن تركيا وغرب أفريقيا ةةر  األعاةاد ااا  1.1ةةر  احوالي  1191فرلسا في العام 

ا الرتاناا   111ألف و
ً
ا في فارلساا لاظار

ً
ا واضح

ً
ألف على الكوالي  وعلى مةار الس وا  الكاليا فكلت الجاليا المسلما ازدياد

 معةال  اليصواا وزيادة اللجاب اجالب ادكمرار توافة الهجرا  على فكرا  مسكمرة.

مليو  لسما من عةة االاةا  الشاق األكابار ما اهاا مان الابالاةا  الاماغاارااياا  5يصل عةد المسلمين في فرلسا إلى أكثر من 

 والغرب األفريقي وتركيا.

 ليق حسن الم ااا:صحف ومقاال 

 قرا ة جذرية في أزمة مسلمي فرنسا



 عبق مهدوي من مناسبة اليوم: 

 الحوزة العلمية وإمام الزمان:      وظائف االنتظار:

 اقلم الشيخ جقل الةين الصغير     اإلمام المهدي والزواج 
 

أما ايصو  زواج المام صلوا  الله عليه  فما من دليل روائي عليه  وإ  احكمل اعضهم اأ  الزواج اااعاكاباار الاه 

  ورغام عاةم 
ً
ان ا  ياكاو  ماكازوجاا

ّ
ا واجبا عليه روحي فةاه  لاذلا  ياكاعاي

ّ
ه صلوا  الله عليه  وهذه الس 

ّ
د ا جة

وجود دليل روائي على خقفه  إال أ  من المسلم أ  هذه الس ا لو تزاحمت ما أم ه الشيصي والردالي  فإلهاا 

تكو  كمزاحما الواجب لواجب (خر  فيقةم األهم علاى الاماهام 

 يحكرق وه ااك إلساا  ماهاةد 
ً
ع ةئذ  كما لو أ  اللسا  رأى ايكا

االحرق اسبب هذا الحريق  في الاوةات الاذي لام ياحاصال عالاى 

إذ  اةخول البيت من صاحبه  لذا لجة أ  الكزاحم اين الماحارمايان  

محرم ترك اللسا  االخر للحريق ومحرم دخول الابايات مان دو  

ادك ذا  يحسم لصالح إلقاذ اللسا  ألله من صا اف األهام فاي 

 مقاال المهم الذي هو االدك ذا  ةبل الةخول.

 

 هل للمهدي عليه السالم زوجة وأوالد
 

اعة أ  أدكعرض الروايا  والمصادر أجااب الشاياخ 

 صالح الكلبادي اجواب  هذا خقصكه:

 

 من الا اصاو  و 
ّ
 لم يمكن االدك اد إلى ما مر

ّ
لما

الروايا  لألدباب الاماذكاورة و أللاه لاياس ها ااك 

اثابات وجاود الازوجاا و 
ث
أدلا أخرى ا حسب علم ا اا ت

األوالد في الحال الحاضر لإلمام المهةي ش عالاياه 

قم   إذ  ال يصح البت اهذا الموضو  من غيار 
َّ

الس

دليل   إال أل ا ال لسكبعة وجود ذل  لاإلماام أيضاا   

إذ ليس ه ااك ما اا عاقالاي أو فارعاي   غايار أ  

ظروذ الغيبا و فلسنكها و ضرورة الحنا  عالاى 

المااام تسااكااةعااي عااةم الااكااشاااذ أمااره ش عاالاايااه 

 
ً
 عاادة

ّ
عة

ث
قم   و لعل وجود الزوجا و األوالد ي

َّ
الس

ماان أدااباااب الااكااشاااذ أماار المااام ش عاالاايااه 

قم   لمن يعافروله و ييالاناولاه اصاورة 
َّ

الس

  هذا و أ  اللاه  10 طبيعيا كالجيرا  و األةرااء

ةادر على كل فيء و العلم ع ة الالاه و هاو 

 اكل فيء عليم .

 

ثم ال ا لس ا مكلنين إال اااالعاكاقااد ااوالياكاه و 

 وجوده ال أكثر و ال أةل . 



 معارف مهدوية:

 

 

 شرح فقرة: "فانك ولي وموالي، ..."
 

لواصل حةيث ا عن االدعيا المباركا وم ها: دعاء االمام المهةي شعليه السقم  في تعقيبه لصقة الننر  حيث حةث اك عن ماقااطاا ما اه 
شفال  وليي وموالي  وال تبنل طمعي ورجائي  فقة توجهت الي  ااماحاماة  والكهي ا الى مقنا ورد  فيه هذا الكوجه الى الله تعالى:

 …(. و(ل محمة  وةةمكهم الي  امام حاجكي وطلبكي وتضرعي ومسألكي 
 

ا  هذه النقرا  من الةعاء ت نوي على جملا لكا  يحسن ا ا ا  لكحةث ع ها  ولبةأ ذل  االحةيث عان الاناوارق الالاغاوياا اايان الاكالاماا  
 المكجالسا في هذه النقرا .

 
  ه ا  ةة يكساءل ةارئ الةعاء عن النارق اين هاتين الكلمكين من جالب  وال كا  الاكااما اا خالاف ذلا   شفال  وليي وموالي  يقول ال ص:

 ماان الااكاالاامااكااياان تااحاامااق  اكااثاار ماان داللااا. والاامااولااى الااولااي ماان جااالااب (خاار  ا  الاانااارق اااياان
ً
 يااكااباالااور اااوضااوح اذا الحااظاا ااا ا  كااق

 ةة تع ي: السية وةة تع ي عكس ذل : العبة  واما فالمولى
ً
فه اك دالال  مك وعا ت كظم هذه الكالاماا  كااالولاى والا ااصار  الولي مثق

الاماا تاعا اي: الاذي ياكاولاي امار  شولاياي  الخ  واذا دةق ا ال ظر في دياق الةعاء لجة ا  عاباارة… والمحب والذي يقوم على توليا االمر 
.
ً
 ةارئ الةعاء ومنلق اليلق  اي: المةار لما في الوجود جميعا

 
فكع ي: شديةي   مقاال العبة الذي هو ةارئ الةعاء ومنلق اليلق  وفي ضوء هاتيان الاكالاماكايان: ياكاو  الاكاعابايار  شموالي  واما كلما

 ةة يثور السؤال اآلتي: لم تم الكعبايار ااهااتايان الاكالاماكايان: ماا 
ً
 في ا  الله تعالى هو المكولي والمةار المر عبةه  ه ا ايضا

ً
اهما ممثق

امكا  ا  يقكصر على احةهما كالقول اأ  القارئ للةعاء هو شعبة  لله تعالى او اله تعالى هو المةار لشؤو  عبةه؟ واليا  الا اكاكاا وراء 
 ذل .

 
 وهذا ما يةفا ةارئ الاةعااء الاى الاكاوجاه الاى الالاه 

ً
مما الف  فيه ا  العبة يكلقى االوامر من الله تعالى وأله اليمل  ل نسه ادكققال

تعالى اأ  يكنضل على عبةه االجاز حاجكه مادامت الحاجا اية السية وليس العبة  واما اله تعالى شيلي امر العبة  فأل  اللاه تاعاالاى هاو 
القائم االجاز حاجا العبة فيكو  االلجاز أحة مصاديق الواليا من الله تعالى على العبة  لذل  تاكاضايام الاحااجاا وياكاضايام الساؤال ااهاذا 

 ال حو احيث يكنضل تعالى على القارئ للةعاء اإيجاب مضاعف للحاجا.
 

شوال تبنل طمعي ورجائي   حيث ياكاعايان عالايا اا ا   اعة ذل  لواجه عبارتين (خريين تحمق  اةورهما داللا مشكركا وداللا مسكقلا وهما:
 وال كا  الكام ا وراء ذل . والرجاء  لقحظ النارق اين الكلمكين: شالنما

 
:
ً
ا  صاحب الحاجا يكودل االله تعالى اأ  ي جز حاجكه ول اناكارض الاهاا شحسان الاعااةاباا  فالامااذا الياكاكاناي  ا  ةارئ الةعاء ةة يسأل ةائق

 النما  فما هو در ذل ؟ مصنلح الرجاء رجائي   وهو حسن العاةبا؟ اي ما اضيف الى اعبارة شال تبنل
 

 الاى ا  ياعاناى مان  مما ال تردية فيه ا 
ً
  فاااللساا  ياحاكااج ماثاق

ً
النما  هو: الحالا الشةيةة من الحاجا كما اله الحاجا  االكاثار طاماوحاا

فةائة االخرة  وهذا هو رجاؤه  لكن حي ما يمزج ذل  انمعه الى ا  يقكر  دخوله الى الاجا اا  اارضاوالاه تاعاالاى أو ااالاحاصاول 
هو: الحصول علاى الاحااجاا اااالضاافاا الاى  هو: الحصول على ما هو اعلى والرجاء النما على االعلى من الم زلا ه اك اي:

 الااهااا رجاااء اعاالااى ماان الااحاااجااا وهااي: الااجاا ااا والاارضااوا  والااماا اازلااا االعاالااى  دااائاالااياان الاالااه تااعااالااى ا  يااجااعاالاا ااا كااذلاا .
 لسأله تعالى ا  يوفق ا الى مماردا الناعا والكصاعة اها الى ال حو المنلوب.

ً
 خكاما

 براعم  األنتظار.. أمانتنا:

 ( من شرح أدعية اإلمام المهدي عليه السالم24الحلقة )


