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يوم البكاء

حارة غزيرة من أعين العاشقين في دموع 

م شتى بقاع العالم هذا اليوم يوم البكاء يو

الكون المصيبة يوم مقتل سادة 

ورد في الحديث الشريف 
القيامةيوم عين باكيةكل 

عليه )الحسين على مصاببكتعينإال 
عيم فإنها ضاحكة مستبشرة بن(السالم

.الجنة 



(  ع)حصان الحسين 

ميز ، يت(ص)الجناح حصان من خيول نبينا محمد ذو 
قب بذو الجناح وكأن لالفائقة بسرعته 

ُ
ه أجنحه حتى ل

 ( ع)أحب الحسين . تطير به
ً
فالً مع فقد رافقه طكثيرا

 ( ص)جده رسول الله 
ً
ؤمنين مع أبيه علي أمير الموشابا

 و ( ع)
ً
.إلى كربالءرفيق السفر معه أخيرا

ر ناصدون ( ع)ذو الجناح عندما بقي الحسين حزن 
ه و بيتألهل ( ع)الجناح وداع الحسين رأى ذو ينصره 

ين الحسأخيها تودع ( س)زينب رأى السيدة أطفاله و 
(.ع)وتمسك لجامه نحو الحسين ( ع)

ة سكينذو الجناح  عندما رأى إنكسار السيدة حزن 
مام اإلذو الجناح عندما رأى شفاة حسرة أكثر وكانت 

عت رق قلبه ودم.من العطش الذابالت ( ع)الحسين 
ام الحسين بالسهرمى األشرار عيونه حرقًة عندما 

 منهم فضج ذو الجناح 
ً
ما قتل  حتى قتل منهمإنتقاما

برهم خيام بني هاشم يخإلى وتوجه من أرض المعركه 
 ( ع)بمقتل اإلمام الحسين 

ً
من ليمة الظليمة الظصائحا

ار بأنه لم ابن بنت نبيه وكله انكسار وإعتذأمة قتلت 
الصداقه على عهد يوفي حق فارسه ولم يحافظ 

(.ع)الحسين القديمة بينه وبين 



أنهل من علمه و درره( ع)ألني أحب الحسين 
(ع)اإلمام الحسين سلسلة كل يوم حديث من 

السالم يوم الحسين عليه قال اإلمام 
هل من ناصر ينصرني هل من " :  عاشوراء

"ذاّب يذبُّ عن حَرِم رسول الله 

العاشراليوم

النداء بعد بهذا ( ع)استغاث الحسين 
بيتهاستشهاد جميع أنصاره وأهل 

وكلنا نقول له اليوم
لبيك يا حسين 

تفديك النفس و العين 



.

ما العمل اليومي الذي سأقوم به في عاشوراء؟ 

أخرج صدقة لسالمة موالنا صاحب العصر و _
(.عجل)الزمان  

ة أشغل وقتي و يومي كله بسماع العزاء و المصيب_
.وأحرص أن أكون في مواكب المعزين يوم العاشر

ه  لكل من أقابل( ع)أعظم األجر بمصيبة الحسين _
(.مأجورين) و ( عظم الله أجوركم )فأقول لهم 

.أزور زيارة عاشوراء _ 



أبا عبدالله وعلى األرواح عليك يا السالم 
 له مني سالم العليكم التي حلت بفنائك 

ً
أبدا

آخر ه وبقي الليل والنهار وال جعله اللمابقيت 
ن العهد مني لزيارتكم السالم على الحسي

ن الحسيأوالد وعلى علي بن الحسين وعلى 
أصحاب الحسينوعلى 

هكذا أحفظ زيارة اإلمام 
.المختصرة ( ع)الحسين 

هيا رددوا معي 



!ماحال رقية بعد أبيها؟؟



ارسم معي خطوة بخطوة





 إلى قصص من يوم عاشوراء 
ً
لنستمع معا

.على لسان الميمون
على الصورة لتستمع إلى القصةانقر

https://youtu.be/t8oR2rynbmQ
https://youtu.be/t8oR2rynbmQ


كيف نعزي بعضنا البعض بمصاب 
؟(ع)سيدالشهداء 

 بمص(: ......ع)عن اإلمام الباقر 
ً
ابهم وليعز بعضهم بعضا

ا؟ كيف يعزي بعضنا بعض: ، فسألوه(ع)بالحسين 
ين، وجعلنا أعظم الله أجورنا بمصابنا بالحس: تقولون: قال

من آل وإياكم من الطالبين بثاره مع وليه اإلمام المهدي
.السالممحمد عليهم

1984ص 3الحكمة ج ميزان



رجوفي الختام الننسى الدعاء إلمامنا الغائب بالف

انقر هنا لسماع دعاء الفرج

علىبالنقرتابعونا على وسائل التواصل اإلجتماعي 
األيقونات

اليوتيوب

التليغرام 

الموقع اإللكتروني

https://www.youtube.com/watch?v=Oh9sgPJT-Lg
https://www.youtube.com/channel/UCOCXjEuNXqTs5qyK6l45xTA
https://www.youtube.com/channel/UCOCXjEuNXqTs5qyK6l45xTA
https://t.me/taw0s
https://t.me/taw0s
https://helalfatimaitaustralia.com/category/%D9%85%D8%B1%D9%81%D8%A3-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%8A%D8%A9/%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%8A/
https://helalfatimaitaustralia.com/category/%D9%85%D8%B1%D9%81%D8%A3-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%8A%D8%A9/%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%8A/

