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بذكرى فاجعة 

 كربال 

 رسالة من عبق الثقلين:



 وظائف األنتظار: 

فعن أبي بصير عن الباقر عليه السالم أنه قال: يخرج القائم يوم السبت، يوم عاشوراء، اليييوم 

تل فيه اإلمام اليسيسييين عيليييه السيالم ج ء يذليع  ياء فيي بيعي  اليرءاييا  بي   اإلميام 
ُ
الذي ق

يه مين  يالل اإلييسياء ليه بيبيعي  
ل
المهدي عليه السالم يترقب ءقيت اإلن  ليه بياليخيرءج بي مير اليل

ي  »العالما  التي منها  ما في مضمو  بع  الرءايا : 
ل
إ  قميص السسين عليه السالم ميعيل

 في يوم من األيام، ءهيو ييوم اإلن  
ً
في الدار التي يسكنها اإلمام السجة، ءهذا سيقطر دما

بخرء هج ءمما  اء في بع  الرءايا  أ  المالئكة ضجت أثناء حادثة قتل السسين عيليييه السيالم 

ءطلبت اإلن  بالخرءج لنصرتهج فكا  الجواب األمر باالنتظار إلى حين  رءج قيائيم  ل ميسيميد، ليذا 

فإ  المالئكة تبقى على قبر السسين إلى يوم قيامة القائم ءهيي تينيول عيليييهج ءهيذا الينيول 

 ءاالنتظار ينتهي بظهور القائم عجل الله تعالى فر ه الشريف ج 

 وقت ظهور الحجة عليه السالم :   

إ  المؤمن عالقته بإمامه )عج( عالقة القيادةجج ينبغي أال نينيسيى أنيه هيو 

 -تيعياليى–امتداد لخالفة الله في األرض،  ما أ   دم )ع( مجعوٌل  ليفة لله 

في األرض، اإلمام )عج(  ليفة في هذا العصرجج هيو السيبيب اليميتيصيل بييين 

األرض ءالسماء، هو الذي تتنزل عليه المالئكة في ليلة القدرجج األرض التيي 

ال يمكن أ  تعيش من دء  قائد في   ر الزما ،  ذلع األرض ال تعييش مين 

دء  قائد في أءل الزما ، ءال في ءسط الزما جج ما هو اليفيرب بييين ا  ير 

قب 
ُ
ءاألءل ءالوسط؟جج ما دامت الضرءرة قائمة على ء ود سبٍب للفي ، بين الخال  ءالمخلوب )بيمنيه ر

الورى، ءبو وده ثبتت األرض ء السماء(جج اإلنسا  عليه أ  يعيش هذه القيادة، ءيتسسس هذه اليقيييادة، 

فعندما يخاطب ءلي أمره، يكو   طاب المقود إلى القائد،  طاب الرعية إلى السائس )القائد اليميو يه(، 

  طاب المرؤءس إلى الرئيسج

 

The relationship between the believer and imam Al-Mahdy (p.b.u.h) is a relation of leader-

ship .. we shouldn't forget that he is an extent for ALLAH Almighty caliphate on the earth as 

Adam (p.b.u.h) is ALLAH Almighty caliph . Imam Al-Mahdy (p.b.u.h) is the caliph of this 

age .. he is the reason to correlate the earth to heaven , he's the one who the angles descend to 

him in Al-Qadr night .. The earth which can't live/continue without a leader in the last age , 

even itself can't live without a leader in the first age and nor in the middle age .. what is the dif-

ference between them? .. if there is a need to have a source for the blessings between ALLAH 

the creator and his creatures ( with HIS (ALLAH Almighty) prosperity creatures were blessed 

and with his (imam) presence the earth and heaven were settled ).. The human has to live and 

feel this leadership then when he speaks to his imam , it will be from a follower to the leader , 

citizen to his guide , subordinate to his boss .  

 عاشورا  المهدوي: 



 بطاقة اليوم

 برهعمععهألن ظار  عأ ان نا 

يستمر بيراعيم االنيتيظيار فيي  يل ييوم مين 

عاشوراء بقراءة شيء عن الفيا يعية اليتيي 

 حصلت في  ربالء

  عارفع هلوية ع



 األجهزة األمنية دخلت معمال لصناعة 

 العبوات واالحزمة الناسفة للقاعدة 

 محتويات معمل لـ"تنظيم القاعدة" في قيفة قبيل تطهيرها + )صور(
لليقياعيدة ءهيذا بيعي    ءفقا لما أفادته ء الة أهل البيت )ع( لألنباء ي  األ هزة األمنية د لت معمال لصناعة العبوا  ءاالحزمة الناسفة

 ما  انت تنتجه تلع السفنة من المجرمين عمالء االستخبارا  ءمما ء دته هناك التالي :

 هاق تسويل الهاتف الى مؤقت للتفجير يربط بالعبوة الناسفة اء السزام الناسف ، ءهواتف اعد   ؤقتا  للتفجير  ذليع رييميو   •

 الدر ا  النارية بعد تسويله الى  هاق تفجير عن بعد ج

 عدة احزمة ناسفه معدة للتفجير ج •

عبوا  ناسفه بعدة اشكال لخداع الضيسياييا ، ء يميييعيهيا تيم تشيرييكيهيا أي أضيسيت ميعيدة  •

 للتفجيرج

 مؤقتا  الكترءنية للتفجير يستخدمها عناصر التنظيم في تفجير العبوا  الناسفة ج •

عبوا  على شكل مداس أرضية تنفجر بمجرد الدءس عليهيا ءهيذه  يا  عينياصير اليتينيظيييم  •

 اال رامي يضعونها امام البيو  ءرال ضسيتها عشرا  النساء ءاألطفال ج

عبوا  البقوليا  ءقد حشيت بالمتفجرا  ءتسولت لدى داعش ءالقاعدة الى افخاخ ميو   •

 قتلت الصغار قبل الكبارج

عبوا  متفجره  بيرة السجم ءضعت في قدءر ، ءتستوي االف الميسيامييير ليدى انيفيجيارهيا  •

 تسدث مجزرة في المكا  ءيذهب ضسيتها عشرا  األبرياء ج

حشوا  متفجرة مليئة بمئا  المقذءفا  الصغيرة تستخدم فيي صينيل اليسيزام الينياسيف ،  •

ءالتي نهب ضسيتها المئا  من األبرياء في عموم اليمن ، ءفي الصيورة احيزمية نياسيفية 

  اهزة تر ب على  سد االنتساري اء االنغماسيج

شكل صخره لخداع الضسايا ، ميعيدة ليليتيفيجييير عين بيعيد ،ءيشياهيد فيي   عبوة ناسفه على •

 دا لها مؤقت للتفجير ج

عدة أ هزة ام بي ثري ءقد  رى تفخيخها ، لتتسول الى متفجرة أءقعت عشرا  الضيسياييا  •

من األبرياء  صوصا النساء ءاألطفال ، ءالتزال عالقة في انها  اليييمينييييين قضييية أ يهيزة 

ام بي ثري المفخخة التي ءرعتها عينياصير اليقياعيدة فيي ميديينية عيميرا  قيبيييل اليعيدءا  

ءقتلت ء رحت الشعرا  ، ءقد ء د منها الكثيير فيي ميعياميل ءميخياق  اليقياعيدة ءداعيش 

 بقيفه ج

عبوة ناسفة توضل بدا ل حقيييبيه ييسيميليهيا االفيراد ءحشيي دا يليهيا االالف اليميقيذءفيا   •

 الصغيرة اليقاع ا بر قدر من الضسايا ج

عبوا  ناسفه على صورة احجا ر للتمويه استيهيدف بيهيا اليتينيظيييم اال يرام ضيسيايياه فيي  •

 الميادين اء على الطرقا  ءيشاهد حشوها بالمسامير ج

 الغام فردية يصنعها داعش ءالقاعدة مسلياج •

 عبوا  ناسفه على شكل بطاريا  سيارة اء درا ا  ناريه ج •

ءفي الصورة الجامعة هو ما تم  معه من معمل ءمخز  للقياعيدة فيي قيييفيه ، ءفيي اطيار 

اال رام ءما الذي  ا  يعد لليمنيين ءالمينيطيقية مين قيبيل هيذه اليعينياصير  الصورة يظهر حجم 

اال رامية صنل ا هزة االستخبارا  الغربية ءالصهيونييية ءاليميرتيبيطية بي هيداف ءا ينيدة تيسياليف 

ءالتي قرعت عشرا  المعامل ءالمخاق  لصنياعية ءابيتيكيار ءسيئيل اليميو   العدءا  على اليمن ،

لقتل اليمنيين قبل ا  يمن الله بالنصر على يد مجاهدي الجيش ءاللجيا  الشيعيبييية ءاأل يهيزة 

 األمنية التابعة للقاعدة ءداعشج

ءفي هذا السييياب األ يهيزة األمينييية فيي هيذا اليميسيار تيؤ يد اسيتيميرار عيميليييا  اليتيميشيييط 

ءالتفتيش للكشف عن  ميل معامل ءمخاق  القاعدة ءداعيش ءاليتيي صينيعيت ء يزنيت اليميو  

 عاما من سيطرة تلع التنظيما  على منطقتي قيفة ءيكال ج 51لليمنيين على مدى 

 حلث

 ه ي م


