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وفاة الفقيه الشيخ حيدر قلي سردار الكاالالاي  .1

 للهجرة.. 1731سنة 

 عبق مهدوي من مناسبة اليوم: 



 معارف مهدوية:

 

 

 شرح فقرة: "ال يوحش من الدنيا اال خوفك،..."
 

ال نزال نحدثك عن األدعاياة الاراةاارناة وأاناهااال ادعاياة االأاا  

الرهدي )عليه السال ( حيث حادثاناان عان أاقااواة أا انا عاة 

)الالاهال  الى عالاى أاحاراد  أنه، وان هينا الى أقطة ياقا لال

وآل أااحاارااد، واوحشاانااي أاان الاادناايااا وآنساانااي لاااال اارة(، ثاال 

)فانه ال ي حش أن الدنيا اال   فك وال ي نس لااال ارة  يق لال

 رجاؤن(
ى
 . اال

 

  
ى
 اأااا اال

 
لااقااد حاادثاانااان عاان اساا ااهااالل ااا ا الاارااقااطااة سااالااقااا

  فنحدثك عن العةارتين القائل ينال
ى
)فانه ال ي حش أن الدنياا اال

اذ  لاناحالال اااتايان  . )وال يا ناس لااال ارة اال رجااؤن(   فك(،

 العةارتين؟

 

)ال ي حش أن الادناياا اال  ا فاك(، تار   العةارة االولى تق لال

 ال حشة؟ وعالق ه ب الخ ف أا ا 

 

واضح ا  الدنيا أاداأت أحف فة لالزينة ولالز رف ولالر اع حينئ  فا  الرناحارف يا ناس لاهاا لاخاالف الارا أان، ا  

 أق رنة لاالأ اع، نل أا في االأر ا  الر أان ال يا  ا  
 
الزينة س اٌء نانت أةاحة او أحرأة تظل في الحاالت جريعا

، ولاعال الاراال والاجاناس والارا قاة تاظال ا اد 
 
 او أاحارأاا

 
اا ياظالى أاكاروااا

ى
أن الدنيا اال الكفاف. أا عدا ذلك فامأ

 لاالازوام وأان الاراال لاقادر الاكافااف وأان الاجاا  او 
 
، فالر أن يك في أن الجنس أثاال

 
االأ اعات او الزينة الحاحا

 او يق اد 
 
ل الى أكرو ال نالرحادثة غير الضرورية أة النساء أثال

ى
الر قة لرا يخد  اآل رين، اال تجاوز الكفاف ي ح 

 
 
 وعاةاثاا

 
 ال نالررارسة غير الرشروعة واك ا. أن انا، ي حسس الر أن ا  أا عدا الكافااف ياظال لاها ا

ى
الى الرحر

 ، ونلها تعد ظ اار أ حشة لالنسةة اليه، ايال يس ا حاش أان الاراراارساات غايار الشارعاياة وغايار 
ى
أق رنا لالرحر

 الضرورية وا ا أا عنا  االأا  الرهدي )عليه السال ( حينرا اوضح ل   الدنيا أ حشة.

 

  ا فاك(؟ أااذا يا ارتاى عالاى أاا تاقاد  أان الاعاةاارة الاقاائالاةال والس ال اآل  ا ال
ى
 )فااناه ال يا حاش أان الادناياا اال

أن عقاله تعالى او أن عد   الخ ف أن الله تعالى س اء نا  )الخ ف( ال نح ام الى نثير ح ى ندرن ل ض ح ل  

ا  ال ي يق اد الر أن الى نة  زينة الحياة الدناياا واالسا اياحاا، أاناهاا، وقاد يا ا ااعاد  رضا  تعالىال ا االخ ف

اد فاي 
ى
، واا  أاا ناجاد  قاد تاجاس

 
 االنحراف جرية الناس او اغلةهل أثال

ُّ
ِعل

َ
االس يحا، الى اعلى درجاته عندأا ي

)فا ناه ال  ا حاب الكهف حينرا اس  حش ا أن الدنيا، وآنس ا لالعزلةال نرا ا  واضحال واا ا فاياراا يا ا ال لاعاةاارةال

 ؟ )وال ي نس لاآل رة اال رجاؤن( ي حش أن الدنيا اال   فك(، ولكن أاذا لالنسةه الى عةارةال

 

 أادا 
 
أن العقاب اوعد  رضا  تعالى ا  الةاعث على االس يحا، أن الدنياا، فاا  الاعاكاس  )الخ ف( واضح ايضا

 حيث ورد في الن  ص الشرعية ا  الر أن يجرة لين الرجااء والاخا ف
 
لاحاياث ال يازياد احاداااراا  ا  ال حيح ايضا

على اآل ر، يعنيال الخ ف أن العقاب والرجاء لالث اب، وفي ضا ء اا   الا ا  اياة أان االأاا  الاراهادي )عالاياه 

 عن الحقيقة الر ن ر  لالفقرتين الر قدأ ين أن الدعاء. ل لك فا  الن يجة تضل 
ُ
ر
ِّ
ة
َ
ع
ُ
السال ( يق ةس او لاألحر  ي

على النح  االتيال ا  الرجاء او الحرص على ارضاء الله تعالى تجاناى عاقاالاه اا ال الارا ناس لالاشاخا اياه أان  االل 

 )  فها( أن عد  رضا  تعالى وعقالهال نرا قلنا.

 

 ا ال
 
 جديدا

 
)اللهل لك الحجة ال عليك واليك الرش كى ال أاناك، ف ال عالاى أاحاراد وآلاه  لعد ذلك ن اجه أقطعا

ا ا الرقطة أن الدعاء ي ضرن جرلة نكات نحدثك عنها ا   ... (. واعني على نفسي الظالرة العا ية،

 اء الله تعالى في لقاءات الحقة، سائلين الله تعالى ا  ي فقنا الى االس يحا، أان الادناياا واالناس 

 لاآل رة وا  ي فقنا الى أرارسة الطاعة وال  اعد لها الى النح  الرطل ب.

 ( من شرح أدعية اإلمام المهدي عليه السالم38الحلقة )



 بطاقة اليوم : 

 الحوزة العلمية وإمام الزمان: وظائف األنتظار: 

 رسالة براعم االنتظار في هذا اليوم

 براعم  األنتظار.. أمانتنا:



 

اظهرت  هادات حية أن األسر  األوفال الافالاساطايانايايان دا ال 

سج   االح الل اإلسرائيلي، عن حجل أعاانااتاهال ال اعاةاة، وسا  

ظااروف الااعاازل والضاارب الاارااةاارح أااة اساا ااهااداف أااةااا اار لاالااجااروح 

 لاإلضافة إلى ال حقيق لساعات و يلة.
 

اظاهارت  وفقاا لاراا افاادتاه وناالاة ااال الاةايات )ع( لا ناةااء اا الاناا اا

 هادات حية أن األسر  األوفال الفالاساطايانايايان دا ال ساجا   

االح الل اإلسرائيلي، عن حجل أعانااتاهال ال اعاةاة، وسا  ظاروف 

العزل والضرب الرةرح أة اس هداف أةا ر للجروح لاإلضافاة إلاى 

 ال حقيق لساعات و يلة.
 

أ سسة الضرير لحق ق اإلنسا  في ليا  لها، وثاقات أاجارا عاة  اهاادات حاياة أان اسار  قاا اريان اعا اقالاهال 

 االح الل  الل الشهرين الراضيين في الضفة الغرلية.
 

وا ار الةيا  إلى ا  االح الل ال ي  انى في اس خدا  اساليى ال ع يى النفسي والاجاسادي أاة األسار  األوافاال 

 الل االع قال وال حقيق. ولين ا  سياسة العزل ال ي ترارس ضدال وأنة زيارات اااليهل لارادة وا يالاة، تاةاقاى 

آثاراا النفسية عليهل ح ى لعد اإلفرام عنهل، األأر ال ي ي دي إلى تدا ر حال هال ال احاياة و اا اة الارارضاى 

 أنهل.
 

 شهادات حية

ا(، انه  الل االع قال تل تكةيلاه وتاعا اياةاه ثال اعا ادت 11وذنر الةيا  عن الطفل األسير )س.م( الةالغ أن العرر )
 
عاأ

ساعة فاي الاعاراء. ولاعاد ناقالاه إلاى أارناز  73عليه ق ات االح الل لالضرب الرةرح ح ى اغري عليه، ثل ترن ه نح  

تحقيق الرسك لية، ورغل أعاناته أن ضيق في ال نفس، اح جزو  في زنزانة  ديدة الةرودة و الية أن النا افا  

. وذنر في إفادته انه قةل اع قاله ل سة ع اجري له عرلية ف ق، وتعرد جن د االح الل  االل جالاساات  11لردة 
 
ي أا

 ال حقيق ضرله على أكانها أةا رة أرا تسةى له لال  اء قطى الجرح.
 

ا( للسياسة ذاتها عند اع قاله، حيث تعرد جنا د  13وفي ظروف أشالهة تعرض الف ى )س.ا( الةالغ أن العرر )
 
عاأ

االح الل ضرله على ظهر  لعدأا ا ةرال انه اجر  عرلية زراعة عظل في الح ض قةل سن ات. ووفق أا جاء في 

 هادته، فم  جن د االح الل ضرل   ل قداأهل ول عقاب الةنادق، واحدال ضاغا  عالاى ظاهار  لاقاسا ة، حا اى لال 

د اليدين والقدأيان، وال زال 
ى
س لسةى األلل. واضاف انه نا  يخضة لل حقيق لساعات و يلة وا  أقي

ى
يس طة ال نف

 في الظهر، ن يجة ال ع يى وجل سه الط يل على نرسي ال حقيق.
 
 يعاني آالأا

 

ا(، ال ي يعاني أن أارض )الا اان الاعاضالاي  11ولل يكن الحال افضل أة األسير القا ر )ا. ( الةالغ أن العرر )
 
عاأ

شير إفادته لا "الضرير"، انه 
ُ
الشديد( ويس دعي رعاية  ا ة، لاإلضافة إلى ضيق في ال نفس ووجة في الراس. وت

اة فاي 
ى
ة إزالة ن لة ساروااناي

ى
ال يس طية تحريك يديه لعد االس يقاظ أن الن   إال لعد تناول الدواء، وانه اجر  عرلي

ال در قةل ا هر ولحاجة لرراجعة وةية أن ظرة، ورغل أعرفة االح الل ل لك لل يرنعهل أان االعا اقاال والضارب 

 وال نكيل له وال حقيق أعه.
 

ا(، ل حقيق اس رر لا  13وفي سياق أ  ل تعرض الف ى ) .ع( الةالغ أن العرر )
 
ساعات أ ا ا الاة، اسا اخاد   13عاأ

 فاي زنازاناة أانافاردة لاعاد الا احاقاياق أاا 
 
فيه الرحقق   اسل ب ال راخ وال هديد، ثل ترن   لف راٍت و يلة أعزوال

ة.
ى
ضه لضغ ط نفسي

ى
 عر

 

( رغال  ٧١ونقل أحاأي أ سسة "الضرير" ا  ق ات االح الل ا رت على اع قال الطفل )ا.ع( الةالغ أن العرار )
 
عاا 

 إ ال ه لر ا ٍة في قدأه.
 

ه والد  لشروة "ليت إيل"، واللغا   لا   
ى
ونانت داارت الق ات أنزل عائل ه انثر أن أرة للضغ  عليهل ح ى سلر

ا لغراأة أالية قير ها 
 
فرم عنه الحق

ُ
  يقل. 1333وفله أع قل، لي

 

، ياحا اجازاال االحا االل فاي ظاروف غايار إنسااناياة،  117وللغ عدد األسر  األوفال في سج   االح الل ح الي 
 
وافاال

 تنافي نافة الرعايير الدولية لحق ق األوفال واألسر .

 األسرى األطفال.. تعذيب نفسي وجسدي وظروف اعتقالية صعبة حدث اليوم:


